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В обработваемите площи плевелите са основни конкуренти на земеделските култури по 

отношение на водата и хранителните вещества, потискат нарастването и намаляват добивите. 

Всяка промяна в технологията на отглеждане на културните растения води до изменение и на 

плевелната растителност. По-слабо приспособимите видове плевели се изместват от по-

приспособими и по-устойчиви. 

Съществуват различни методи за борба с плевелите. Най–ефикасна и екологически 

безопасна е интегрираната борба с тях. Тя включва различни методи и средства – механични, 

физични, химични, биологични и др., които се съчетават съобразно конкретните 

агроекологични условия и състава на плевелната растителност. 

 

ЦЕЛ: 

Дисертационната работа има за цел да се установи динамиката на заплевеляване на 

посевите от зърнено-житни култури и да се проучат възможностите за прилагане на 

успешна борба с плевелите при условията на Излужена Смолница от Софийското поле. 

Основни задачи: 

1. Да се проучат възможности за прилагане на успешна борба с плевелите в посеви от 

житни култури със слята повърхност и окопни (царевица) в зависимост от климатичните 

условия, редуването на културите, нормите на торене и борбата срещу плевелите 

(механична, химична и интегрирана). 

2. Да се проучи влиянието на изследваните фактори върху растежните и репродуктивни 

прояви на отглежданите култури.  

3. Да се установи влиянието на количествения и видов състав на плевелите върху 

получените добиви и общата продуктивност на отглежданите култури. 

4. Да се установи влиянието на изследваните фактори върху ризосферната микрофлора и 

някои биологични процеси в почвата. 

5. Да се проучи влиянието на различните методи за борба срещу плевелите върху някои 

водно-физични, агрохимични и микробиологични почвени параметри. 

 

МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

За реализиране на поставената цел през периода 2016-2019 г. е изведен  полски опит, 

заложен по блоковия метод – стандартен, на дългите парцели в опитна база Божурище на 

ИПАЗР „Н. Пушкаров”, Софийска област. 

Полският опит е четирифакторен от типа 2x2x2x2 с обща площ от 7,2 dka, включва две 

сеитбообращения по 3,0 dka, всяко с 24 опитни парцели с площ по 90 m
2
, с големина на 

реколтните парцели 70 m
2
 (схема 1).  

Схема 1. Полски опит в ОБ Божурище 
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Експериментите са залагани по блоковия метод в два блока, отговарящи на 

двете сеитбообращения. Всеки от тях е разделен на четири подблока, отговарящи на 

четирите повторения, а всеки от тези подблокове е разделен на по още два подблока, 

съответстващи на двете системи на обработка (схема 3). Полските опити включват 

триполно сеитбообращение от типа „ зимна житна - пролетна окопна – зимна житна ” (схема 

2). В едното сеитбообращение се редува двуполката пшеница-царевица, а във второто са 

включени други зимни житни култури със слята повърхност – овес и тритикале. 

 

Схема 2. Редуване на културите и торене 
години 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

сеитбообращение 

Първо 

сеитбообращение 

Пшеница 

N0/N14P10 K6 

Царевица 

N0/N16P10 

Пшеница 

N0/N14P10K6 

Второ 

сеитбообращение 

Овес 

N0/N14P10 K6 

Царевица 

N0/N16P10 

Тритикале 

N0/N14P10K6 

  
Торене на културите в сеитбообращението: 

Т0 – без торене 

Т1 – торова норма съгласно запасеността с макроелементи по агрохимичен анализ на 

почвени проби. 

Механичната борба с плевелите включва две системи за обработка на почвата 

приложени за всяко сеитбообращение. Едната система включва по-интензивни обработки 

(вариант О1), а при другата е извършвано  дискуване, като вариант на минимална обработка на 

почвата (О2). 

   Схема 3. Системи за обработка на почвата в сеитбообращение 
№ по 

ред 

Култура Година Системи за обработка 

О1 О2 

1. Пшеница/ овес 2016-2017 Оран 

18-20 cm 

Дискуване 

10-12cm  

2. Царевица 2017-2018 Разрохкване 

35-40cm 

Оран 

28-30 cm 

3. Пшеница/ 

тритикале 

2018-2019 Оран 

15-18cm 

Дискуване 

10-12 cm 

 
Проучванията върху динамиката на заплевеляване (видов състав, степен на 

заплевеляване и количества на образуваната биомаса от отделените видове) са извършени през 

периода 2016-2019 год. в опитното поле на Института в гр. Божурище. Ефективност на 

различни хербициди, срокове и начини на внасяне срещу разпространените плевели. 

Проучени са следните хербициди и хербицидни комбинации (смеси): 

Вариант Р1 – използване на хербициди с комплексно (срещу житни и двусемеделни 

плевели): за житната култура със слята повърхност – пироксулам 75 g/kg (продукт Палас 75 

ВГ) в доза 25 g/dka, срещу едногодишни житни и широколистни плевели; за царевицата - 345 

g/l терботрион + 68 g/l тиенкарбазон-метил+изоксадифен-етил 134 g/l (антидот) - продукт 

Капрено СК, в доза 29 ml/dka. 

Вариант Р2 – пръскане с хербицидна смес (противожитен и срещу двусемеделни 

плевели хербициди): за житната култура със слята повърхност – метсулфурон-метил143 g/kg + 

143 g/kg трибенурон-метил (продукт Алай Макс), в доза 3,5 g/dka в комбинация с 

феноксапроп-П-етил + антидот (продукт Имаспро 7,5 ЕВ) – 100 ml/dka; за царевицата - 

никосулфурон 40 g/l (продукт Сирио 4 СК), в доза 125 ml/dka + 360 g/l 2,4 Д + 120 g/l дикамба 

(продукт Магнето), в доза 120 ml/dka. 

Всички дози от хербициди в текста и таблиците са дадени в активно вещество (а.в.). 

Хербицидите в опитите са внасяни под формата на воден разтвор с тракторна 

пръскачка при разход на 30 l/dkа работен разтвор. Пръскане с хербициди е извършвано във 

фаза начало на вретенене при житните култури и във фаза 5-6 лист на царевицата. 
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Влиянието на различните методи за борба срещу заплевеляването върху 

едногодишните житни култури и царевицата е отчитано в динамика по темпа на развитие на 

културите на височина, натрупаната биомаса и получения добив. 

Изследвани показатели: 

1. Пълен анализ на почвата – в началото и края на опита: 

 физико-механични показатели:  механичен състав  – по пирофосфатен метод (на 

Качински); хигроскопична влага, ППВ – чрез пълно насищане на ненарушена почва; 

 агрохимични показатели:  рН – потенциометрично (във вода и в калиев хлорид); 

 сорбционен капацитет, наситеност с бази – по ацетатно-лактатния метод; 

2. Ежегодно: 

 определяне на водно-физични показатели: съдържание на влага в тегловни % и обемна 

плътност в g/cm
3
 - по тегловния метод на Качински, послойно през 10 сm на дълбочина до 60 

сm с пръстени с обем 100 cm
3
; обща порьозност на почвата – чрез съотношение на обемна и 

относителна маса на почвата;  

 подвижни форми: азот – по метода на Бремнер и Киней; фосфор  – по метода на П. 

Иванов; калий по метода на П. Иванов; 

 реакция на почвения разтвор (рН) – потенциометрично във вода (Н2О) и калиев хлорид 

(KCl); съдържание на органично вещество в почвата – по Тюрин; 

 микробиологични показатели: численост на основни групи почвени микроорганизми 

(амонифициращи бактерии, актиномицети, бактерии усвояващи минерален азот, 

микроскопични гъби, целулозоразлагащи  микроорганизми); 

 обща биологична активност – определена e по метода на Alef   и Nannipieri (1998).  

 фенологични наблюдения – темп на растеж и натрупване на биомаса – чрез маркиране 

на 20 растения при царевицата и от постоянни метровки от пшеницата, фази на 

развитие: царевица - поникване, 3-5 лист, 9-10 лист, изметляване, млечна, млечно-

восъчна, восъчна и пълна зрялост; пшеница – поникване, 2-3 лист, братене, вретенене, 

изкласяване, цъфтеж, млечна, млечно-восъчна, восъчна и пълна зрялост; брой 

поникнали и презимували растения; брой продуктивни растения на единица площ; 

 видов състав на плевелите и степени на заплевеляване - чрез количествено-тегловния 

метод от метровки 0,25 m
2
 в три повторения, определелени във фази: сеитба, „братене”, 

„изкласяване” и „восъчна зрялост” за пшеницата и другите житни култури; сеитба, „3-5 

лист”, „9-10 лист”, „изметляване” и „восъчна зрялост” за царевицата; 

продуктивност – основна и допълнителна продукция от отглежданата култура, 

изчислена в kg/dka; обща продуктивност на сеитбообращението.  

 структурен анализ на получената продукция – зърно и растителна маса от метровки  1 

m
2
 за пшеница и 21m

2 
(2 реда) за царевицата:  

Математико-статистическият анализ на експерименталните данни е извършен със 

статистическата програма SPSS.  

 

ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 

Климатът е сравнително хладен. Средната годишна температура на въздуха е ниска 

(9,7
0
 С). 

 Средната годишна сума на валежите за 80-годишния период (1901 – 1980 г.) е 593 mm. 

Ясно изразени са максимум на валежите през V-VІ месец и минимум през І-ІІІ месец. 

Периодът на изследването обхваща години, които се различават по количество и 

разпределение на падналите валежи през вегетационния период на отглежданите култури. 

През вегетацията на пшеницата първа година на изследването сумата на валежите е 346,3 mm, 

като е около средната за многогодишен период. След недостатъчното постъпление през зимния 

период, последва период на влажна пролет. За периода март-май валежите са 164,2 mm.  
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Таблица 1. Метеорологични условия през 2016 – 2019г. 

 
Доброто овлажняване даде възможност за добро развитие на културата. До края на 

вегетацията не са отчетени периоди на засушаване. Растежът и развитието на овеса също 

протекоха при сравнително добро постъпление на валежна вода – 212,4 mm от поникване до 

восъчна зрелост. Настъпилото във восъчна зрелост засушаване не даде отражение върху 

продуктивния потенциал на растенията. Повлияха значителните загуби от споменатото 

природно бедствие. През вегетацията на царевицата – период май – септември сумата на 

валежите е 373,7 mm. Като количество, те са над средното количество за многогодишен 

период, но имаше и период на засушаване – август валежите са едва 3,8 mm (фиг.1, a).  
    

 

 a)      b) 

Фиг. 1. Климатограми за вегетационния период на отглежданите култури  

от двете сеитбообращения 

 t- средна месечна температура (0С) - валежен период 

         Р – месечна сума на валежите (mm)            - период на засушаване 
 

Изследванията са проведени в опитната база Божурище на ИПАЗР „Н. Пушкаров” 

върху Излужена Смолница (Haplic Vertisols), с много тежък средноглинест механичен състав. 

Съдържанието на физична глина (за хоризонта Ар 0–26 сm 74,1 %) и ил е много високо. 

Останалите фракции на механичния състав са в малки количества. Обемната плътност в сухо 

Месеци 

Година 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Средно 

/Σ/ 

Валежи mm  

2016 58,0 26,0 64,5 71,0 94,5 53,0 16,5 11,0 25,0 20,0 27,3 10,0 476,8 

2017 33,8 18,2 54,8 47,4 62,0 50,2 60,0 18,0 44,2 68,8 23,8 31,2 512,4 

2018 17,1 57,0 61,4 20,8 41,0 183,7 132,0 3,8 22,0 0,8 63,2 18,9 621,7 

2019 35,5 19,3 34,6 57,8 81,4 87,8 64,4 27,5 18,1 49,0 45,9 6,6 527,9 

За 80г. 37 31 34 50 74 83 53 43 43 50 51 44 593 

Средномесечни температури в 
0
С   

2016 -1,6 5,5 5,9 12,8 14,7 19,9 22,3 22,1 16,5 10,8 6,1 -0,4 11,2 

2017 -7,2 3,7 7,7 10,2 14,9 20,4 21,4 22,6 17,2 10,1 5,7 3,2 12,0 

2018 2,4 3,6 6,6 14,4 16,7 16,2 20,4 21,3 16,7 12,3 6,2 -2,2 11,6 

2019 -3,4 3,3 7,5 10,1 14,0 19,8 20,8 21,7 18,0 11,3 5,9 1,6 10,9 

За70г. -2,1 0,9 4,6 9,3 14,8 18,1 20,4 20,2 16,2 10,6 5,4 0,1 9,9 
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състояние е 1,95 – 2,0 g/cm
3
 (Стойнев, 1973), а при ППВ – 1,23 – 1,25 g/cm

3
. Порьозността на 

почвата е 41 – 43%, а влажността на завяхване се колебае от 23 до 25%. 

Химичните свойства показват ниско съдържание на общ азот – от 0,093% до 0,134% и 

незадоволително на общ фосфор – от 0,095% до 0,117 %. Реакцията на почвения разтвор е 

неутрална 5,5-5,9 в КCl. Хумусното съдържание е средно – от 2,50 до 3,70%.  

Тези физико-механични и химични особености правят още по-актуално изследването на 

агротехническите фактори, поради изискването на гъвкаво и целенасочено съчетаване на 

системата за обработка с нивото на минерално торене и интегрираната борба с плевелите.  

 

 

Профил № 1 Излужена Смолница 

 

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

Физичен, агрохимичен и микробиологичен статус на Излужена Смолница, в 

периода на изследването 

Моментното съдържание на влага в почвата установено през първата година на 

изследването в три фази от вегетацията на пшеницата и овеса е повлияно от приложената 

агротехника. 

Във фаза братене на пшеницата и след поникване на овеса е установен добър воден 

запас в почвата, като влажността е в границите 74-88% от ППВ (фиг.2). По-ниско като общо 

отчетено е съдържанието на влага в повърхностния слой, което се обяснява с просъхване 

вследствие на повишаване на атмосферната температура. По-съществени разлики в 

съдържанието на влага между изследваните варианти са установени в по-дълбоко 

разположените почвени слоеве – 30-40 сm и 40-60 сm, като между вариантите с извършена 

оран и тези с дискуване разликите са 4,05% (доказана при р< 0,1%) и 1,13% и сътветно 1,25 и 

1,24%. На опитната площ засята с овес влажността на почвата е с по-ниски стойности спрямо 

тази установена в първо сеитбообращение с посев пшеница. С повишаване на почвената 

температура и изпарението на влага от почвата закономерно намалява влажността при 
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Излужената Смолница. Най-значими разлики между стойностите при двете отчитания са 

установени за слоя 10-20 сm – от 8,55% до 10,88%. Запазва се тенденцията за по-високо 

съдържание на почвена влага във вариантите с извършена оран Т1O₁P₂ в сравнение с тези с 
предсеитбена обработка дискуване О2.  

 

 
Фиг. 2. Съдържание на почвена влага в тегловни % фаза „братене/поникване” 

 
В края на вегетацията след цъфтежа настъпи засушаване. Съдържанието на почвена 

влага отчетено през този период е с ниски стойности, а в обработваемия слой е под влага на 

завяхване 17,24-19,75%. С изключение на най-дълбоко разположения по профила слой 40-60 

cm, където влажността е 59-65% от ППВ, влажността на почвата във всички изследвани 

варианти е ниска (фиг. 3). От статистическият анализ на данните се установява доказано 

влияние на обработката на почвата и сеитбообращението.  

 

 
Фиг. 3. Съдържание на почвена влага в тегловни % фаза „восъчна/млечна зрелост”. 

 

При определяне стойностите на параметъра през пролетта е установен процес на 

разоплътняване. Отчетени са стойности за параметъра, които са в границите на оптималните за 

развитието на кореновата маса на растенията. Изключение от тази тенденция са стойностите 

отчетени за слоя 30-40 cm при вариантите с дискуване, които са съответно 1,42 г/см
3
 и 1,43 

г/см
3
 (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Обемна плътност на почвата в g/cm

3 
фаза „братене/поникване” 

 

Във фаза изкласяване на пшеницата и вретенене на овеса е установено нарастване 

стойностите за обемната плътност, като най-значими са промените в повърхностните слоеве 0-

10 сm от 0,11 g/сm
3
 до 0,29 g/сm

3 
при варианта с дискуване във второ сеитбообращение. За слоя 

30-40 cm стойностите на параметъра са с 0,10 g/cm
3 
и 0,16 g/cm

3 
по-високи на парцелите с оран 

и дискуване във второ сеитбообращение в сравнение на тези, с вариантите в първо 

сеитбообращение, с доказаност при грешка по-малка от 1% и 0,1%. 
При Излужената Смолница в края на вегетацията след оран на дълбочина 15-18 cm по-

силно се уплътнява почвата в слоя 10-30 сm, като на дълбочина 20-30 сm е установена обемна 

плътност 1,56 g/cm
3
 (фиг.5). Обемната плътност на парцелите с извършено дискуване на 10-12 

cm е с по-високи стойности спрямо тази при вариантите с оран – разликата е най-значима в 

слоя 10-20 cm – 0,13g/cm
3
(при р< 1%).  

 
Фиг. 5. Обемна плътност на почвата в g/cm

3 
фаза „восъчна/млечна зрелост”. 

 
В условията на „средно влажна“ година във фазите на усилен растеж и натрупване на 

биомаса на царевицата съдържанието на влага в почвата е добро. 
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Фиг. 6. Съдържание на почвена влага в тегловни %  – царевица, фаза „3-5 лист”. 

 

По-съществено е влиянието на вида на приложената обработка. В резултат на 

извършената основна обработка разрохкване на 32-35 cm в сравнение с оранта на 25-28 сm се 

установява по-високо съдържание на влага 1,41 % и 2,69 % за слоя 10-20 cm, съответно 2,27% 

и 1,64 % за слоя 20-30 cm. За по-дълбоко разположените слоеве разликите са статистически 

доказани при р <1% и p<5%. 

Във фаза „3-5 лист” са отчетени стойности за параметъра, които са в границите на 

оптималните за развитието на кореновата маса на растенията. Изключение от тази тенденция 

са стойностите отчетени за слоя 30-40 cm при вариантите с оран. За слоя 10-20 cm стойностите 

на параметъра са с 0,04 g/cm
3
 и 0,08 g/cm

3  
по-високи на парцелите с оран в сравнение на тези с 

разрохкване на по-голяма дълбочина (фиг. 6). 

 

 
 

Фиг. 7. Съдържание на почвена влага в тегловни %  – царевица, ф. „изметляване”  

Във фаза изметляване влажността на почвата е с високи стойности – от 88,0% до 

93,54% в повърхностния слой до 90,49 - 98,26% в слоя 30-40 сm от ППВ (фиг. 7). На дълбочина 

до 20 cm стойностите по варианти на изследване са изравнени, а в подорния хоризонт след 
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приложена обработка разрохкване те са с 2,54% и 1,73% по-високи от установените във 

вариантите с оран и са статистически доказани. 

След фаза „изметляване” настъпи засушаване, което продължи до края на вегетацията, 

като дефицита на почвена влага е значителен в края на вегетацията на царевицата. 

Съдържанието на почвена влага през този период е с ниски стойности. 

Обемната плътност в началото на вегетацията на царевицата е с ниски стойности, в 

резултат на доброто съдържание на влага в почвата, довело до процес на разоплътняване. При 

всички изследвани варианти стойностите на параметъра са в границите на оптималните, а с 

изключение на вариант Т1О2P₂ с извършена оран в орния слой те са близки до равновесната 

плътност 1,2-1,3 g/сm
3
.  

 
Фиг. 8. Обемна плътност на почвата в g/cm

3
 фаза „изметляване“ 

 
Фиг. 9. Обемна плътност на почвата в g/cm

3
 фаза „восъчна зрелост“ 

 

Във фаза изметляване е установено нарастване на стойностите на обемната плътност в 

орния хоризонт, особено в слоя 20-30 сm, в който се намалява разрохкващият ефект на 

обработката с разрохквач, вследствие на обилните валежи през този период от вегетацията 
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(фиг.8). В орният пласт обемната плътност на опитната площ във второ сеитбообращение е с 

по-високи измерения спрямо вариантите в първо сеитбообращение. Във вариант Т1О2P₂ са 

измерени най-високи стойности за обемната плътност на дълбочина 20-40 сm – съответно 1,47 

g/сm
3
 и 1,49 g/сm

3
. 

В края на вегетацията на царевицата след оран на дълбочина 25-28 cm по-силно се 

уплътнява почвата в слоя 10-30 сm, като на дълбочина 20-30 сm е установена обемна плътност 

1,60 g/cm
3 

(фиг.9). Разликите в стойностите за обемната плътност на парцелите с извършено 

разрохкване на 32-35 cm спрямо тази при вариантите с оран в този слой са статистически 

доказани.  

 През третата година във фаза „братене” на пшеницата влажността на Излужената 

Смолница е 75-80% от ППВ (фиг. 10).  

 

 
 

Фиг. 10. Съдържание на почвена влага в тегловни % фаза „братене” 

 

За вариантите с оран най-висока е влажността на почвата в слоя 30-40 cm, а на тези с 

дискуване в слоя 10-30 cm. Няма установена разлика между торени и неторени варианти. 

 

 
 

Фиг. 11. Съдържание на почвена влага в тегловни % фаза „изкласяване”. 
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Във фаза восъчна зрялост в резултат на настъпилото засушаване запасите от влага в 

почвата значително намаляват. В повърхностния слой 0-10 cm влажността е около влага на 

завяхване (ВЗ). При всички варианти се установява сравнително изравнено съдържание на 

влага. Отчетени са незначителни разлики в най-дълбоко разположения слой 40-60 cm. 

Обемната плътност на Излужената Смолница е с най-ниски стойности във фаза братене 

на пшеницата в слоя 0-40 cm при варианта с оран и торене Т1О1Р1, като за слоя 20-40 cm 

разликите са съответно 0,06 g/cm
3
 и 0,07 g/cm

3
 и са статистически доказани. За орния слой 0-30 

cm стойностите на параметъра са границите на оптималната плътност за това почвено различие 

(фиг. 12). 

 
Фиг. 12. Обемна плътност на почвата в g/cm

3 
фаза „братене”. 

 

При отчитане на параметъра във фаза изкласяване, с изключение на варианта с оран и 

торене Т1О1Р1, при всички останали в слоя 20-40 cm е установено значително нарастване на 

обемната плътност, като най-голямо е стойностното изражение при вариант Т1О2Р1 – от 1,52 

g/cm
3
 до 1,55 g/cm

3 
(фиг. 13).  

 
Фиг. 13. Обемна плътност на почвата в g/cm

3
 фаза „изкласяване”. 
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За отбелязване е и разликата в обемната плътност между вариантите с оран. При 

торения вариант средната разлика за изследвания профил 0-40 cm е 0,06 g/cm
3
, която вероятно 

се дължи на гъстотата на посева и по-мощната коренова маса на растенията след приложено 

торене.  

Във фаза восъчна зрелост, вследствие на дефицита на влага, почвата силно се 

уплътнява. В слоя 10-40 cm обемната плътност е със стойности при които се ограничават 

функциите на кореновата система на пшеничените растения. Най-силно е уплътняването в слоя 

10-20 cm при варианта с дискуване и без торене Т0О2Р2 – 1,73 g/cm
3
.  

 

Влияние на изследваните фактори върху хранителния режим на почвата. 

Въздействието на системата за обработка върху плодородието на почвата се оценява 

чрез промените в съдържанието на хранителни елементи и тяхната достъпност за растенията. 

 

Таблица 2. Агрохимичен анализ на Излужена Смолница – пшеница 2017 г. 

№ 

по 

ред 

Варианти 
Дълбочина 

cm 

рН NH4+NO3 P2O5 K2O Хумус 

Н2О KCl mg/kg mg/100 g % 

Пшеница 

1 Т0О1Р1 0-30 6,4 5,6 13,8 0,9 23,5 3,39 

2 Т0О1Р1 30-60 6,2 5,4 13,2 0,7 15,4 3,04 

3 Т1О1Р1 0-30 6,5 5,6 22,5 1,8 26,2 3,86 

4 Т1О1Р1 30-60 6,9 6,1 20,7 1,1 18,7 2,95 

5 Т1О1Р2 0-30 5,7 4,9 21,9 5,8 24,5 3,93 

6 Т1О1Р2 30-60 6,4 5,6 12,1 1,2 17,4 3,11 

7 Т0О2Р2 0-30 5,7 5,0 17,3 3,0 26,4 3,54 

8 Т0О2Р2 30-60 6,3 5,5 14,9 1,1 19,7 3,47 

9 Т1О2Р1 0-30 5,7 4,8 14,4 5,4 21,2 3,98 

10 Т1О2Р1 30-60 6,1 5,4 27,6 0,7 20,0 3,34 

11 Т2О2Р2 0-30 6,3 5,5 21,3 7,3 33,5 4,07 

12 Т2О2Р2 30-60 7,2 6,6 23,0 0,5 19,7 3,16 

Овес 

13 Т0О1Р1 0-30 6,1 5,1 13,8 1,0 27,3 3,78 

14 Т0О1Р1 30-60 6,5 5,6 12,7 0,6 21,4 3,17 

15 Т1О1Р1 0-30 6,1 5,2 19,0 3,5 28,2 3,81 

16 Т1О1Р1 30-60 6,6 5,7 13,8 1,0 22,6 2,94 

17 Т1О1Р2 0-30 5,7 4,8 28,8 4,5 40,7 4,08 

18 Т2О1Р2 30-60 6,1 5,4 21,3 0,5 19,1 3,35 

19 Т0О2Р2 0-30 5,4 4,8 13,0 7,0 30,0 3,87 

20 Т0О2Р2 30-60 6,1 5,3 13,2 1,5 21,8 3,27 

21 Т1О2Р1 0-30 5,4 4,8 21,9 7,5 28,7 3,83 

22 Т1О2Р1 30-60 6,4 5,5 19,0 1,4 21,8 2,73 

23 Т1О2Р2 0-30 5,4 4,8 24,8 6,7 26,4 3,78 

24 Т1О2Р2 30-60 6,1 5,3 19,0 3,1 19,6 3,54 

 

Установена е тенденция на леко нарастване съдържанието на усвоими форми на 

фосфора през първата година, като от слабо в началото на опита, във вариантите с торене то е 

2,4-7,3 mg/100 g, т.е. в границите на незадоволително за слоя 0-30 cm. В подорния слой 30-60 

cm фосфора е само 0,2 до 1,7 mg/100 g почва (табл. 2). Тази слаба запасеност се обяснява с 

факта, че ежегодно се прилагат ниски норми на торене, с оглед запазване екологичното 

равновесие в почвата, а освен това и с износа с получаваните сравнително високи добиви от 

отглежданите култури. Тази констатация се потвърждава и с намаляване съдържанието на 

усвоими форми калий, макар и с по-малка степен.  

 Агрохимичният анализ на почвените проби взети в края на вегетацията на царевицата 

показва, че в опитната площ съдържанието на подвижни форми азот е от задоволително до 

добро. В слоя 0-30 cm при торените варианти съдържанието на усвоими форми е 29,4-38,6 
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mg/kg почва в първо сеитбообращение и 23,6-28,8 mg/kg почва във второ сеитбообращение. 

Разликите между торени и неторени варианти са по-отчетливи в първото сеитбообращение - от 

8,6 до 16,7 mg/kg за слоя 0-30 cm и съответно 9,1-10,2 mg/kg почва за слоя 30-60. По варианти 

на обработка на почвата не може да се установи някаква тенденция на влияние.  

 През третата година от изследването проби за агрохимичен анализ са взети във фаза 

пълна зрелост на пшеница и тритикале. От направеният анализ се установи, че съдържанието 

на усвоими форми на азота е задоволително. В сравнение с данните от предходната година 

азота е в по-малко количество при всички изследвани варианти. Това показва, че голяма част 

от наличния достъпен азот е изнесен с продукцията. Това предположение се потвърждава и от 

факта, че най-високи са стойностите за общия усвоим азот за слоя 0-30 cm във варианти Т1О2Р2 

и Т1О2Р1 в посева с пшеница – съответно 17,3 mg/kg и 15,6 mg/kg почва (табл. 3). В неторените 

варианти съдържанието на този макроелемент е незначително по-ниско. Съвсем закономерно 

по-голямо е съдържанието на азот в слоя 0-30 cm, като най-голяма разлика между двата слоя е 

установена при вариант Т0О2Р2 – 5,8 mg/kg почва. 

 
Таблица 3. Агрохимичен анализ на Излужена Смолница – пшеница 2019 г. 

№ 

поред 

Варианти Дълбочина 

cm 

рН NH4+NO3 P2O5 K2O Хумус 

Н2О KCl mg/kg mg/100 g % 

1.  Т0О1Р1 0-30 6,3 5,5 12,1 0,4 25,5 3,98 

2. Т0О1Р1 30-60 6,5 5,6 7,9 0,2 18,4 3,76 

3. Т1О1Р1 0-30 6,1 5,2 15,3 5,4 23,7 3,83 

4. Т1О1Р1 30-60 6,2 5,4 11,5 0,7 21,5 3,37 

5. Т1О1Р2 0-30 6,0 4,9 14,4 2,3 24,8 3,88 

6. Т1О1Р2 30-60 5,9 5,1 10,3 1,5 27,7 4,23 

7. Т0О2Р2 0-30 6,4 5,5 12,7 0,2 30,6 3,48 

8. Т0О2Р2 30-60 6,5 5,7 10,2 0,2 27,7 3,44 

9. Т1О2Р1 0-30 5,8 4,9 15,6 8,5 22,3 3,53 

10. Т1О2Р1 30-60 6,2 5,7 11,5 0,2 21,1 3,45 

11. Т1О2Р2 0-30 5,9 4,9 17,3 4,0 27,5 3,73 

12. Т1О2Р2 30-60 6,6 5,6 11,5 0,5 23,7 3,13 

 
Във второ сеитбообращение при отглеждане на тритикале резултатите от агрохимичния 

анализ са сходни. Установява се малко по-високо съдържание на усвоим азот в сравнение с 

това на опитната площ с пшеница. Най-високо съдържание на азот е отчетено във вариант 

Т1О1Р1 – 20,2 mg/kg почва, за слоя 0-30 cm. За подорния слой 30-60cm количеството на азота е 

най-голямо при вариант Т1О1Р2 – 19,0 mg/kg почва. Съдържанието на подвижни форми на 

фосфора е слабо, като в подорния 30-60 cm слой то е в състояние на следи. На площта с 

пшеница фосфора достига до 8,5 mg/100 g във вариант Т1О2Р1, а в останалите торени варианти 

е още по-ниско. В неторените варианти фосфор практически липсва. Тези констатации водят 

до предположението, че значителна част от внесения с торове фосфор преминава в неусвоима 

форма.  

Таблица 4. Агрохимичен анализ на Излужена Смолница – тритикале 2019 г. 
№ 

поред 

Варианти Дълбочина 

cm 

рН NH4+NO3 P2O5 K2O Хумус 

Н2О KCl mg/kg mg/100 g % 

1.  Т0О1Р1 0-30 6,1 5,2 12,8 0,2 26,0 4,01 

2. Т0О1Р1 30-60 6,3 5,5 6,9 0,2 19,9 3,79 

3. Т1О1Р1 0-30 6,0 5,1 20,2 3,6 23,8 3,95 

4. Т1О1Р1 30-60 6,0 5,3 16,1 0,5 19,3 3,65 

5. Т1О1Р2 0-30 6,0 4,9 18,4 2,8 29,4 3,76 

6. Т1О1Р2 30-60 6,2 5,2 19,0 0,2 25,2 4,26 

7. Т0О2Р2 0-30 6,2 5,6 14,4 0,2 30,5 4,11 

8. Т0О2Р2 30-60 6,7 6,1 11,0 0,2 23,4 3,87 

9. Т1О2Р1 0-30 5,9 4,9 15,6 2,1 27,7 3,51 

10. Т1О2Р1 30-60 6,1 5,2 12,7 0,2 26,0 4,09 

11. Т1О2Р2 0-30 5,8 5,2 16,7 2,8 36,1 3,64 

12. Т1О2Р2 30-60 6,3 5,4 12,7 0,2 25,1 3,44 
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На опитната площ с тритикале съдържанието на усвоим фосфор е още по-ниско, 

въпреки,  че нормата на торене е като при пшеницата. 

 Съдържанието на усвоим калий при Излужената Смолница е добро. В първо 

сеитбообращение във вариантите с пшеница за слоя 0-30 cm то е в границите от 22,3 mg/100 g 

почва (вар.Т1О2Р1) до 30,6 mg/100 g (вар.Т0О2Р2). В слоя 30-60 cm калия е с 3-4 mg/100 g почва 

по-малко. При този макроелемент повлияване от торенето не се установява, вероятно той се 

поддържа с внасянето на растителни остатъци. 

 При вариантите с тритикале калия е с по-високо съдържание в слоя 0-30 cm- съответно 

от 23,8 до 36,1 mg/100 g почва. Във варианта с най-високо съдържание на калий - 

Т1О2Р2 разликите в отчетеното количество между двата изследвани слоя е най-голяма – 11,0 

mg/100 g почва.  

 
Микробиологична дейност в ризосферата на кореновата система на растенията на 

отглежданите култури. 

През 2017 г. проби са взети от повърхностния почвен слой (0-30 см) в близост до 

корените на растенията в две фази от развитието – в ранния етап от вегетацията - фаза 

„вретенене” и при узряване на културата.  

В полския опит върху Излужена Смолница значително се увеличава числеността на 

целулозоразлагащите микроорганизми при торените варианти Т1 и обработка О1 и на 

бактериите усвояващи минерален азот във вариант Т1O1Р1 - обработка на почвата оран, торене 

и пръскане с хербицид с комплексно действие. (табл. 5). 

 
Таблица 5. Количество на основни групи микроорганизми в почвата, пшеница 2017 г  

Вариант 

Амони-

фициращи 

бактерии (CFU/g 

x 10
5
) 

Актино-

мицети 

(CFU/g.10
5
) 

Бактерии, 

усвоявящи 

минерален 

азот 

(CFU/g.10
5
) 

Микро- 

скопични 

гъби 

(CFU/g.10
2
) 

Целулозо- 

разлагащи 

микро- 

организми 

(CFU/g.10
2
) 

Т0О1Р1 8,2 c 2,07 a 9,6 d 0.0059 bc 0.0090 a 

Т0О2Р2 9,67 c 1,93 a 9,0 d 0.0053 c 0.0059 b 

Т1О1Р1 17,13 ab 2,2 a 20,87 a 0.0089 a 0.0111 a  

Т1O2Р1 18,2 a 1,53 a 15, 43 c 0.0081 ab 0.0099 a 

Т1O1Р2 21,33a 2,67 a 17,6 b 0.0083 a 0.0079 b 

T1O2Р2 16,4 b 2,2 a 14,27 c 0.0045 c 0.0058 b 

LSD (5%) 2,84 0,095 2,93 0,00131 0,0054  

 
Броят на амонификаторите пък е най-значим при варианта Т1O1Р2 –също с извършена 

оран и торене но третирането на посева е с хербицидна смес. При този вариант е отчетено най-

голямо количество на актиномицетите. При оценка влиянието на изпитваните фактори и 

взаймодействието межд тях се установява, че тези микроорганизми са с най-голяма численост 

при варианта с нулево торене 0,0082 CFU/g. Установява се положително въздействие на 

торенето върху числеността на амонифициращите бактерии и тези усвояващи минерален азот, 

както и количеството на целулозо разлагащите микроорганизми. Първата група 

микроорганизми са по-добре представени във вариантите пръскани с хербицидна смес 

(метсулфурон-метил + трибенурон-метил, в комбинация с феноксапроп-П-етил) 19,1CFU/g.10
5
, 

докато другите две групи са в по-голямо количество при употреба на хербицид (пироксулам) – 

съответно 18.20CFU/g.10
5
 и 0.0075CFU/g.10

5
.  

Установени са следните тенденции на изменения на числеността на микроорганизмите 

в ризосферата при изследваните култури и почвени различия. 

Положителното влияние на фактора „торене” в този опит е доказано при 

амонификаторите, при които числеността се повишава 2 пъти. Торенето във вариант 

T1О2Р2 води до двукратно повишение на количеството на целулозоразлагащите 

микроорганизми, но намалява броя на актиномицетите спрямо неторения вариант. 

Системата на обработка О1 създава по-благоприятни условия за развитие на всички 
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отчетени микроорганизми, най-вече целулозоразлагащите бактерии и на усвояващите 

минерален азот в сравнение с обработка О2 (табл.6). Този ефект вероятно се дължи на 

подобрения температурен режим в почвата и на по-рохкавата структура след оран, 

осигуряваща добро аериране в обработваемия слой. Количеството на тези микроорганизми се 

понижава при обработка „дискуване”. 

Таблица 6. Влияние на факторите „торене x ” и „обработка”, и взаимодействието между тях 

върху количеството на микроорганизмите в ризосферата на пшеница във фаза „восъчна 

зрялост”, 2017 г. 

 
През 2018 г. е изследвано влиянието на агротехниката и почвеното различие върху 

ризосферната микрофлора на царевицата, отглеждана в полския опит върху Излужена 

Смолница. Проби са взети от повърхностния почвен слой (0-30 сm) в близост до корените на 

растенията в две фази от развитието – в ранния етап от вегетацията (фаза 3-5 лист) и във фаза 

„млечна зрялост” на културата. От анализа се установява значително увеличение числеността 

на целулозоразлагащите микроорганизми при норма на торене Т1 и обработка О1, както и на 

бактериите усвояващи минерален азот. Количеството на микроскопичните гъби е по-голямо 

при прилагане на торене, независимо от вида обработка – разрохкване или оран. 

Установени са следните тенденции на изменения на числеността на микроорганизмите 

в ризосферата при условията на отглеждане на културата и почвеното различие: 

Данните от двуфакторния дисперсионен анализ показват подчертано положително 

въздействие на торене (Т1) върху количеството на амонифициращите бактерии, бактериите, 

усвояващи минерален азот и микроскопичните гъби (табл. 7).  

Таблица 7. Влияние на факторите „торене х хербицид” и „обработка” и на взаимодействието 

между тях върху количеството на микроорганизмите в ризосферата на царевица във фаза 

„восъчна зрялост”, 2018 г. 

 

Във фаза „восъчна зрялост” се наблюдава подчертано положително влияние на 

обработката „оран” върху количеството на амонифициращите бактерии, което се увеличава 

около 1,5 пъти в сравнение с обработка „разрохкване”. Върху микроскопичните гъби, обаче, 

обработката „оран” влияе подчертано отрицателно.  

През вегетацията на царевицата са създадени добри условия за развитието на 

изследваните групи микроорганизми. Значително е присъствието на амонифициращите 

бактерии, актиномицетите и на целулозоразлагащите микроорганизми. Най-съществено е 

Фактори 

Амони-

фициращи 

бактерии 

Актино-

мицети 

Бактерии, 

усвояващи 

минерален азот 

Микро- 

скопични 

гъби 

Целулозо-

разлагащи 

микроорг. 

CFU/g.10
5
 

Торене x 

хербицид 

T0Р 9.5 c 2.00 ab 9.66 b 0.0082 a 0.0055 a 

T1Р1 16.97 b 1.80 b 18.20 a 0.0560 b  0.0075 a 

T1Р2 19.1 a 2.19 a 15.06 ab 0.0067 ab 0.0063 a 

Обработка 
О1 19.31a 2.31 a 20.04 a 0.0076 a 0.0100 a 

О2 17.4  b 2.04 ab 15.31 ab 0.0060 b 0.0039 b 

Торене х хербицид х 

обработка 
** n.s. ** * * 

Фактори 

Амони-

фициращи 

бактерии 

Актино-

мицети 

Бактерии, 

усвояващи 

минерален азот 

Микро- 

скопични 

гъби 

Целулозо-

разлагащи 

микроорг. 

CFU/g.10
5
 

Торене 

 

T0 23.97 c 3.9 a 11.53 b 0.0074 b 0.0463 c 

T1Р1 34.97 a 3.27 a 15.9 a 0.0118 a 0.0534 b 

T1Р2 27.93 b 4.43 a 9.5 b 0.0085 b 0.0609 a 

Обработка 
О1 35.69 b 4.38 a 11.51 a 0.0133 a 0.0444 b 

О2 41.82 a 3.35 a 13.11 a 0.0052 b 0.0627 a 

Торене х хербицид 

х  обработка 
** n.s. *** *** *** 
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влиянието на химичната борба върху бактериите усвояващи минерален азот, като 

употребата на Капрено има предимство. 

През 2019 г. числеността на основните групи микроорганизми са определени във фаза 

„млечно-восъчна“ зрелост на пшеницата. От анализа се установи, че микробиологчината 

активност в Излужената Смолница е повишена спрямо първата година, когато определянето е 

осъществено също в ризосферата на пшеница. До три пъти по-голямо количество 

амонифициращи бактерии са отчетени на вариантите с извършено торене, в сравнение с 

неторените, като във вариант Т1О1Р1 броя им достига до 45,0 CFU/g x 10
5
 (табл.8). При този 

вариант с над два пъти по-голямо е и количеството на целулозоразлагащите микроорганизми и 

колониите на микроскопичните гъби спрямо аналогичния вариант без торене. За 

целулозоразлагащите микроорганизми най-благоприятни условия са осигурени във вариант 

T1O2Р2 с торене , обработка дискуване и пръскане с хербицидна смес - 0,0185CFU/g x 10
2
. 

 

Таблица 8. Количество на основни групи микроорганизми в почвата , пшеница 2019 г.  

Вариант 

Амони-

фициращи 

бактерии (CFU/g 

x 10
5
) 

Актино-

мицети 

(CFU/g.10
5
) 

Бактерии, 

усвоявящи 

минерален 

азот 

(CFU/g.10
5
) 

Микро- 

скопични 

гъби 

(CFU/g.10
2
) 

Целулозо- 

разлагащи 

микро- 

организми 

(CFU/g.10
2
) 

Т0О1Р1 10.13 d 3.33  ab 10.93 c 0.0056 d 0.0062 c 

Т0О2Р2 12.0 d 2.13 b 9.67 c 0.0039 e 0.0073 c 

Т1О1Р1 45.0 a 4.4 a 18.27 a 0.0131 a 0.015 a 

Т1O2Р1 29.93 c 4.27 a 15.53 b 0.0093 c 0.0117 b 

Т1O1Р2 42.66 a 4.47 a 19.33 а 0.0124 a 0.0175 a 

T1O2Р2 37.8 b 4.6 a 16.13 b 0.0102 b 0.0185 a 

LSD (5%) 5,49 0,103 2,36 0,0019 0,0035 

 
От проведеният дисперсионен анализ се установи, че торенето е с най-значимо влияние 

върху количествения състав на микроорганизмите, с изключение на микроскопичните гъби. 

Най –значими разлики между торени и неторени варианти се отчитат при амонифициращите 

бактерии и тези усвояващи минерален азот. При оран нараства броят на амонифициращите 

бактерии, целулозоразлагащите микроорганизми и бактериите усвояващи минерален азот, а 

намалява броя на микроскопичните гъби в сравнение с вариантите с дискуване. 

 

Таблица 9. Влияние на факторите „торене x хербицид” и „обработка”, и взаимодействието 

между тях върху количеството на микроорганизмите в ризосферата на пшеница във фаза 

„восъчна зрялост”, 2019 г. 

 

Въз основа на получените данни може да се заключи, че микроорганизмите в 

ризосферата реагират чувствително на приложените агротехнически мероприятия. При 

отделните групи микроорганизми реакцията е специфична в зависимост от комбинацията на 

изследваните фактори. Количеството им се повишава или понижава под влияние на почвените 

условия, културата и фазата от вегетацията й, вида на системите на обработка и торене. 

Фактори 

Амони-

фициращи 

бактерии 

Актино-

мицети 

Бактерии, 

усвояващи 

минерален азот 

Микро- 

скопични 

гъби 

Целулозо-

разлагащи 

микроорг. 

CFU/g.10
5
 

Торене х 

хербицид 

 

T0 11.33 c 2.77 b 10.53 b 0.0446 a 0.0116 b 

T1Р1 46.0 a 4.31 a 17.6 a 0.0360 ab 0.0136 b 

T1Р2 36.0 b 4.53 a 18.6 a 0.0313 b 0.0186 a 

Обработка 
О1 47.78 a 4.11 a 19.47 a 0.0615 a 0.0156 a 

О2 35.11 b 4.21 a 15.69 a 0.0131 b 0.0135 a 

Торене х хербицид 

х обработка 
** n.s. ** * ** 
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Развитие на плевелната растителност. 

Ефикасност на интегрираната борба с плевелите. 

Конкуренцията на плевелите е един от основните проблеми, които години наред 

производителите в района не могат успешно да разрешат. 

 Преди залагането на опита в ОБ Божурище бе извършено картиране на плевелните 

асоциации, разпространeни в опитното поле. Установено бе, че преобладават представители на 

ранните пролетни, късните пролетни (най-значително представената биологична група) и 

многогодишни кореновоиздънкови плевели. С доминиращо представителство са видовете 

колендро (Bifora radians M.B.), трирога лепка (Galium tricorne With.), фасулче (Polygonum 

convolvulus L.), стъблеобхватна мъртва коприва  (Lamium amplexicaule L.), обикновен щир 

(Amaranthus retroflexus L.), див овес (Avena fatua L.), бяла лобода (Chenopodium album L.), сива 

кощрява (Setaria glauca P.B.), лападоволистно пипериче (Polygonum lapathifolium L.) , бутрак 

(Bidens tripartitus L.), горуха (Lepidium draba L.), паламида (Cirsium arvense Pers.) и повитица 

(Convovulus arvensis L.). 

Преди предсеитбената подготовка заплевеляването на опитната площ е предимно с плевели 

от групата на късните пролетни видове. Поради запазване на предишна схема на опитна 

дейност във варианта с нулево торене е отчетена най-висока степен на заплевеляване – от 34 до 

35 бр/m
2
 и съответно тегловно количество на плевелна биомаса 33,84 g/m

2
 до 64,59 g/m

2
. 

Преобладаващо е заплевеляването с късно пролетни и многогодишни кореновоиздънкови 

плевели.  

След фаза „поникване” броят на плевелите, както свежото и сухото тегло са ограничени, 

поради водената преди това системна борба с плевелите. Тъй като сеитбата бе извършена с 

известно закъснение от агротехнически оптималния срок и поради хладната есен развитието на 

плевелната растителност е ограничено до ниска степен на заплевеляване. 

Броят на едногодишните плевели при неторения вариант (Т0) е по–висок от торените 

варианти (Т1 и Т2) с 29,15% до 31,97%, докато свежата и сухата биомаса при торените варианти 

e по–висока с 26,7%, или с около 30% над образуваната при неторените варианти.  

Степента на заплевеляване с едногодишни и многогодишни видове в края на фаза братене, 

преди пръскането с хербициди се характеризира с разнопосочни стойности по варианти на 

изследване. Докато при обработка оран (вар. О1) при неторения вариант е отчетено най-малък 

брой плевели, а най-значително присъствие има при варианта Т₁O₁P₁, то при обработка 
дискуване (вар. О2) количеството е най –голямо при вариант Т₀O₂P₂ - 45,3 бр/m2. 

 
Таблица 10. Брой и маса на плевелите на 1 m², пшеница фаза „братене”– 2017 г.,  

Iсеитбообращение - система на обработка О1 

 
След  пръскането с хербициди бе установено, че при използване на 

широкоспектърния хербицид (пироксулам) е постигнато до 87% унищожаване на наличните в 

парцелите на вариант Т1О1Р1 и 83% при вариант Т₁O₁P₂ с използване на комбинация на 

противожитен (Алай Макс) и за двусемеделни плевели продукти (феноксапроп-П-етил). 
Във вариантите с дискуване - Т₁O₂P₁ и Т₁O₂P₂ съответно 81% и 75%, като по-ниския 

хербициден ефект се дължи на оцеляване на многогодишни кореновоиздънкови плевели. При 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₁P₂ Вариант -Т₁O₁P₁ Вариант –Т₁O₁P₂ 

бр/m² 
Свежо

т.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 

I. Едногодишни 17,32 2,21 0,27 35,33 8,2 1,3 25,36 4,35 0,58 

Двусемеделни 17,32 2,21 0,27 35,33 8,2 1,3 25,36 4,35 0,58 

1. Ефемери 3,33 0,17 0,01 12 3,84 0,77 5,34 2,14 0,36 

2. Ранни пролетни 0,67 0,07 0,01 2 0,08 0,01 3,34 0,29 0,03 

3. Късни пролетни 5,33 1,50 0,16 13,33 3,73 0,48 5,34 0,30 0,02 

4. Зимно-пролетни 7,99 0,47 0,09 8 0,55 0,04 11,34 1,62 0,17 

II. Многогодишни 10 11,92 1,73 - - - 2 0,12 0,01 

Кореновоиздънкови 10 11,92 1,73 - - - 2 0,12 0,01 



 

18 
 

вариантите без торене тенденцията е противоположна спрямо извършената предсеитбена 

обработка, докато ефекта от химичната борба е индентичен с този при торените варианти. 

 

Таблица 11. Брой и маса на плевелите на 1 m², пшеница фаза „братене”– 2017 г.,  

Iсеитбообращение - система на обработка О2 

 
За отбелязване е факта, че след оран и пръскане с мезосулфурон + пропоксикарбазон 

натрий в доза 30 g/dka отчетени сa 4 бр/m
2
, докато при дискуване и същия продукт броя 

многогодишни плевели е 20 бр/m
2
. 

 

Таблица 12. Брой и маса на плевелите на 1 m², пшеница фаза „изкласяване”– 2017 г.,  

I сеитбообращение- система на обработка О1 

 

Във фаза изкласяване се наблюдава по-дълготрайно действие на хербицида в сравнение 

с хербицидната комбинация. В неторените варианти поради по-слаба гарнираност на посева и 

конкурентност спрямо плевелите е отчетено по-голямо количествено заплевеляване.  

Таблица 13. Брой и маса на плевелите на 1 m², пшеница фаза „изкласяване”– 2017 г.,  

I сеитбообращение - система на обработка О2 

 

Свежата и суха маса на плевелите обаче, е с по-ниски стойности спрямо отчетените във 

вариантите с торене. Многогодишните плевели почти не променят броя си на единица площ, 

Групи плевели 

Вариант -  Т₀O₂P₂ Вариант - Т₁O₂P₁ Вариант – Т₁O₂P₂ 

бр/m² 
Свежо

т.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 

I. Едногодишни 6,01 1,98 0,35 3,34 1,41 0,26 28,66 5,54 0,88 

Двусемеделни 6,01 1,98 0,35 3,34 1,41 0,26 28,66 5,54 0,88 

1. Ефемери - - - 2 1,20 0,23 3,33 1,40 0,23 

2. Ранни пролетни 0,67 0,01 0,01 - - - 2 0,02 0,01 

3. Късни пролетни 2,67 1,21 0,20 0,67 0,20 0,02 8,66 2,1 0,33 

4. Зимно-пролетни 2,67 0,76 0,14 0,67 0,01 0,01 14,67 2,02 0,31 

II. Многогодишни 39,33 31,14 6,94 25,34 12,17 2,13 10 3,21 0,60 

Кореновоиздънкови 39,33 31,14 6,94 25,34 12,17 2,13 10 3,21 0,60 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₁P₂ Вариант -Т₁O₁P₁ Вариант –Т₁O₁P₂ 

бр/m² 
Свежо

т.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 

I. Едногодишни 24,66 10,44 1,51 26 14,39 1,95 23,32 10,41 1,34 

Двусемеделни 24,66 10,44 1,51 26 14,39 1,95 23,32 10,41 1,34 

1. Ефемери 0,67 0,12 0,01 5,33 5,83 0,95 3,33 2,41 0,43 

2. Ранни пролетни - - - - - - 2 0,27 0,03 

3. Късни пролетни 21,99 9,98 1,44 16,67 8,27 0,95 2,66 0,68 0,08 

4. Зимно-пролетни 2 0,34 0,06 4 0,29 0,05 15,33 7,05 0,8 

II. Многогодишни 18,66 12,24 2,19 9,34 4,37 0,31 4 2,11 0,25 

Кореновоиздънкови 18,66 12,24 2,19 9,34 4,37 0,31 4 2,11 0,25 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₂P₂ Вариант - Т₁O₂P₁ Вариант – Т₁O₂P₂ 

бр/m² 
Свежо

т.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 

I. Едногодишни 14,67 8,7 1,55 16,67 10,89 1,4 20 17,09 2,28 

Двусемеделни 14,67 8,7 1,55 16,67 10,89 1,4 20 17,09 2,28 

1. Ефемери 0,67 0,47 0,09 0,67 0,4 0,08 - - - 

2. Ранни пролетни 2 1,97 0,48 2,67 3,65 0,52 4 1,67 0,35 

3. Късни пролетни 9,33 5,41 0,84 13,33 6,84 0,8 4,67 2,56 0,44 

4. Зимно-пролетни 2,67 0,85 0,14 - - - 11,33 12,86 1,49 

II. Многогодишни 23,33 38,12 7,43 14 12,48 1,8 28 34,89 5,25 

Кореновоиздънкови 23,33 38,12 7,43 14 12,48 1,8 28 34,89 5,25 
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но поради напреднала фаза на развитие са с по-обемна свежа и суха маса – тегло от 12,5 g и 

съответно 1,8 g до 38,1 g и 7,4 g. 

Във фаза „восъчна зрялост” на пшеницата на опитната площ в резултат на 

засушаването, плътността на плевелите леко намалява, а свежата и суха биомаса е по-голяма в 

сравнение с отчитането във фаза „изкласяване”.  

Степента на заплевеляване намалява с 26,9%, а свежата и сухата биомаса нарастват с 

два до три пъти. Запазва се тенденцията за по-голяма плътност на плевелите във вариантите с 

дискуване О2, като при изключване на торенето (вар.Т0О2Р2) броят е най-голям – 25,3 бр/m
2
. 

Основно заплевеляването е с късни пролетни двусемеделни плевели, по-малко са 

представителите на ефемерите. Значително е присъствието на многогодишните плевели във 

вариантите без торене (до 18 бр/m
2
 при вар.Т0О2Р2). 

Преди предсеитбената обработка за овеса в условията на влажна пролет се установи 

силно заплевеляване с новопоникнали плевели – основно представители на зимно-пролетни и 

ранно пролетни широколистни плевели. В резултат на установеното при предшественика 

заплевеляване и осеменяване на част от приключилите жизнения си цикъл плевели при 

неторените варианти количеството е от 118 до 136 бр/m
2
. Като обща тенденция се наблюдава 

по-значителен брой плевели на единица площ при вариантите с дискуване О2.  

Във фаза „братене“ е установена средна степен на заплевеляване при неторените и 

слаба степен при торените варианти с едногодишни плевели. Докато плътността на 

многогодишните плевели е значителна, особено на парцелите с дискуване – от 71,3 до 78, 7 

бр/m
2
. При торените варианти биомасата на плевелите е с тегло превишаващо над два пъти 

отчетеното за неторените варианти. Във вариант Т₁O₁P₁ теглото на свежата и суха биомаса на 

плевелите е два пъти по-голяма в сравнение с отчетената при неторения вариат Т₀O₁P₂.  

 
Таблица 14. Брой и маса на плевелите на 1 m², овес фаза „братене”– 2017 г.,  

 II сеитбообращение - система на обработка О1 

 

Таблица 15. Брой и маса на плевелите на 1 m², овес фаза „братене”– 2017 г.,  

 II сеитбообращение - система на обработка О2 

 

При пръскане с хербицидна смес освен пряко унищожаване на плевелите се забелязва и 

тенденция на задържане на растежните процеси на плевелите при което образуваната свежа и 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₁P₂ Вариант -Т₁O₁P₁ Вариант –Т₁O₁P₂ 

бр/m² 
свежот

.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухо

т.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 

I. Едногодишни 61,54 61,59 9,74 9,07 19,57 3,84 8,35 11,69 1,47 

Двусемеделни 61,54 61,59 9,74 9,07 19,57 3,84 8,35 11,69 1,47 

1. Ранни пролетни 34,20 42,86 6,8 2,34 1,47 0,10 0,72 0,91 0,37 

2. Късни пролетни 27,34 18,73 2,94 6,73 18,10 3,74 6,38 10,27 1 

3. Зимно-пролетни - - - - - - 1,25 0,51 0,10 

II. Многогодишни 46 138,46 31,65 37,33 155,35 34,36 23,33 167,5 19,49 

Кореновоиздънкови 46 138,46 31,65 37,33 155,35 34,36 23,33 167,5 19,49 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₂P₂ Вариант - Т₁O₂P₁ Вариант – Т₁O₂P₂ 

бр/m² 
свежот

.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежот.,

g 

сухот.

,g 

I. Едногодишни 30 21,22 3,36 10,67 41,84 6,29 6,66 38,64 6,41 

Двусемеделни 30 21,22 3,36 10,67 41,84 6,29 6,66 38,64 6,41 

1. Ефемери - - - - - - 1,33 26,99 4,75 

2. Ранни пролетни - - - 2 4,56 0,71 0,67 1,53 0,21 

3. Късни пролетни 30 21,22 3,36 2,67 10,76 1,47 2,66 2,76 0,42 

4. Зимно-пролетни - - - 6 26,52 4,11 2 7,36 1,03 

II. Многогодишни 73,34 173,53 38,69 78,67 340,71 61,93 71,33 255,26 46,85 

Кореновоиздънкови 73,34 173,53 38,69 78,67 340,71 61,93 71,33 255,26 46,85 



 

20 
 

суха биомаса е с 35 % по-малко от тази при вариант Т₁O₂P₁, при сравнително еднакъв брой на 

отчетените плевели.  

Във вариант Т₁O₁P₂ се появиха хармани от едногодишни широколистни плевели, 

затова средно отчетени са 58 бр/m
2
. При късното заплевеляване след действието на 

приложените хербициди се получи масово заплевеляване с повитица и паламида – от 28,67 бр. 

до 78,67 бр/m
2
. Този факт показва силната приспособимост на видовете плевели и по-слабото 

хербицидно въздействие върху коренищните разклонения на кореновата система. 

Във фаза „восъчна зрялост” на овеса вследствие на компесационни процеси се появи 

силно вторично заплевеляване с късно-пролетни плевели. Най-голямо количество и тегло на 

плевелите е отчетено при вариантите без торене – при Т₀O₁P₂ - 290 бр/m
2
 и съответно при 

Т₀O₂P₂ - 202,7 бр/m
2
. Слабият и разреден посев от културата е слабо конкурентен на 

плевелите. При настъпилото засушаване някои от плевелните видове отпадат след като стават 

уязвими от дефицита на почвена влага в почвата. 

В сравнение с посева пшеница в първо сеитбообращение, при овеса плътността на 

плевелите е по-голяма, което се дължи на семенната банка образувана още през първата година 

на експеримента след пораженията от падналата градушка. 

След сеитбата на царевицата се установи, че преобладават едногодишните плевели 

основно от групите на ранно и късно пролетните, както и кореновоиздънкови плевели - 

повитица. Степента на заплевеляване с едногодишни двусемеделни плевели е по-висока след 

оран в сравнение с разрохкването. Най-голям брой плевели в първо сеитбообращение са 

отчетени във вариант Т0О2Р2 – 40,7 бр/m
2
, а във второ сеитбообращение при вариант Т₀O₁P₂ той 

достига до 71,3 бр/m
2
. 

 
Развитието на многогодишните плевели е по-отчетливо като брой, 

докато като свежа и суха маса е с ниски стойности.  

Във фаза „3-5 лист” след извършването на междуредовото култивиране и преди 

пръскане с хербициди се установи, че с механичната борба са унищожени основно 

едногодишните плевели. Една част от тях, представители на ранно-пролетните и зимно-

пролетните плевелни групи са приключили вегетативното си развитие. Многогодишните 

плевели обаче, са останали в по-голямата си част невредими от междуредовата обработка на 

почвата. 

Таблица 16. Брой и маса на плевелите на 1 m², царевица фаза „3-5 лист” – 2018 г.,  

 I сеитбообращение - система на обработка О1 

 

Таблица 17. Брой и маса на плевелите на 1 m², царевица фаза „3-5 лист” – 2018 г.,  

 I сеитбообращение- система на обработка О2 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₁P₂ Вариант -Т₁O₁P₁ Вариант –Т₁O₁P₂ 

бр/m² 
свежот

.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухо 

т.,g 

I. Едногодишни 12,01 15,72 3,51 14,67 16,91 2,53 20,66 7,52 1,38 

В т.ч. Житни 2 0,28 0,07 0,67 0,08 0,01 1,33 0,17 0,02 

Двусемеделни 10,01 15,44 3,44 14 16,83 2,52 19,33 7,35 1,36 

1. Късни пролетни 9,34 9,31 1,69 14 16,83 2,52 26 4,79 0,8 

2. Зимно-пролетни 0,67 6,13 1,75 - - - 1,33 2,56 0,56 

II. Многогодишни 52 189,75 36,61 44 159,35 44,12 39,33 104,69 26,49 

Кореновоиздънкови 52 189,75 36,61 44 159,35 44,12 39,33 104,69 26,49 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₂P₂ Вариант -Т₁O₂P₁ Вариант –Т₁O₂P₂ 

бр/m² 
свежот

.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежот

.,g 

сухот

.,g 

I. Едногодишни 14 53,42 13,2 10 26,77 6,28 16,67 28,35 4,66 

В т.ч. Житни - - - - - - 0,67 0,04 0,01 

Двусемеделни 14 53,42 13,2 10 26,77 6,28 16 28,31 4,65 

2. Ранни пролетни 7,33 19,04 5,28 - - - 4 1,34 0,64 

3. Късни пролетни 6 21,59 3,96 6,67 16,9 2,63 12 26,97 4,01 

4. Зимно-пролетни 0,67 12,79 3,96 3,33 9,87 3,65 - - - 

II. Многогодишни 63,33 101,22 38,27 56,67 132,6 35,6 35,33 107,77 25,13 

Кореновоиздънкови 63,33 101,22 38,27 56,67 132,6 35,6 35,33 107,77 25,13 
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Най-голям брой кореновоиздънкови плевели са отчетени във вариантите без торене – 

съответно 52 и 63,3 бр/ m
2
, вероятно поради по-редкия и слабо развит посев от царевица 

(табл.16 и 17). Торенето увеличава плътността на едногодишните плевели от 6 до 32%. 

Тенденцията в развитието на многогодишните плевели е противоположна – представителите 

на тази група са най-малко във варианта с торене Т1О1Р2 - от 8 до 12 бр/m
2
.  

Едногодишните плевели са ограничени количествено, но при торените варианти са с 

повече биомаса отколкото растенията върху неторените варианти. Като общ брой повече 

плевели са установени във вариантите с извършена оран, спрямо тези с разрохкване. Вероятно, 

с оранта са изкарани в повърхностния слой повече семена и издънки на по-упоритите плевели. 

За това предположение дават основание изследванията на Reuss et al. (2001). Във вариант 

Т1О1Р1  е установена най-ниска степен на заплевеляване, предимно с многогодишни плевели 

(табл.16). 

Във второ сеитбообращение е отчетено по-голямо количество плевели в сравнение с 

първото сеитбообращение. Най-голям брой е отчетен във вариантите с нулево торене – 

съответно 98 и 107 бр/m
2
, като при обработка разрохкване по-голямо е количественото 

присъствие на едногодишните двусемеделни, а при обработка оран на многогодишните 

плевели. При вариантите с торене заплевеляването е предимно с едногодишни видове от 

групата на къснопролетните плевели – във вариант Т₁O₂P₂ са отчетени 63 бр/m
2
. 

В резултат на успешното прилагане на механична и химична борба във фаза „9-10 

лист” се установи, че в първо сеитбообращение заплевеляването е ограничено с над 90%, а при 

многогодишните представители са отстранени около 70% от състава. За отбелязване е факта, 

че в торените варианти много са високи стойностите за свежата маса, което показва, че в 

условията на добра запасеност конкуренцията на плевелите се засилва. Изследвания на 

Христова (2010) и Eliçin et al. (2018) потвърждават тази теза. 

Най-значителни измерения за биомасата на плевелните видове са в Т₁O₁P₂ - 224,27 g, 

докато във вариантите с оран теглото на биомасата е по-малко. Тази разлика вероятно се 

дължи на различното сложение на почвата, тъй като след разрохкване обемната плътност е по-

ниска и корените на плевелните видове се развиват на по-голяма дълбочина и черпят повече 

вода и хранителни елементи.  

Във второ сеитбообращение като последствие от предшественика овес, степента на 

заплевеляване остава по-висока, особено при неторените варианти в които общия брой на 

плевелите е 71,3 и 88 бр/m
2
, съответно за вариантите с разрохкване и оран. Като по-успешна 

химична намеса се отчита във вариантите с хербицидна смес – Р2, в сравнение с 

широкоспектърния продукт – вариант Р1. 

 

Таблица 18. Брой и маса на плевелите на 1 m², царевица, контрола – 2018 г.,  

 

При контролата е отчетено силно разпространение на едногодишни къснопролетни 

видове, особено във фаза „3-5 лист” – 388 бр/m
2
. С напредване на вегетацията част от тях 

свършват своето развитие, като се развиват компесационни процеси –намножават се 

представителите на кореновоиздънковите плевели. Във фаза „9-10 лист” са отчетени 66,7 

бр/m
2
. До тази фаза на развитие на царевицата едногодишните плевели увеличават масата си 

над два пъти, а многогодишните с около 1,6 пъти. 

Във фаза „изметляване” се наблюдава намаление на видовете плевели и  степента на 

общото заплевеляване в сравнение с фаза „5-6 лист”, като спрямо отчетените във фаза „9-10 

лист” с малки изключения се запазват непроменени в количествено и тегловно измерение 

Групи плевели 

Контрола „3-5 лист” Контрола „изметляване” 

бр/m² бр/m² бр/m² бр/m² свежот.,g сухот.,g 

I. Едногодишни 387,99 132,00 132,00 132,00 379,56 70,38 

Двусемеделни 387,99 132,00 132,00 132,00 379,56 70,38 

2. Ранни пролетни 20 - - - 17,84 4,88 

3. Късни пролетни 367,99 132,00 132,00 132,00 361,72 65,5 

II. Многогодишни 21,33 30,00 30,00 30,00 200,32 42,16 

Кореновоиздънкови 21,33 30,00 30,00 30,00 200,32 42,16 
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(табл.19 и 20). В тази фаза са отчетени още подрумче, лепка, фасулче, пача трева и бутрак. 

Влиянието на обработката на почвата е със същата тенденция от това на предходното отчитане.  

 

Таблица 19. Брой и маса на плевелите на 1 m², царевица фаза „изметляване” – 2018 г., 

І сеитбообращение - система на обработка О1 

 
Таблица 20. Брой и маса на плевелите на 1 m², царевица фаза „изметляване” – 2018 г., 

І сеитбообращение - система на обработка О2 

 
Плътността на едногодишните и общата свежа и суха биомаса на плевелите е по-висока 

при вариантите с оран в сравнение с тези с разрохкване. Причина за тази разлика е вероятно, 

изкарване в повърхностния слой на повече плевелни семена в резултат на обръщането на слоя. 

Заплевеляването с многогодишни плевели е по-силно отново на парцелите с извършени оран и 

торене.  

 

Таблица 21. Брой и маса на плевелите на 1 m², царевица фаза „изметляване” – 2018 г., ІІ 

сеитбообращение  - система на обработка О1 

 

Независимо от начина на обработка на почвата, торенето увеличава заплевеляването 

при изследваните варианти. Разпространението на плевелната растителност е значителна във 

вариант Т0О2Р2 – отчетени са общо 48 бр/m
2 

(табл. 20). Основно заплевеляването е с късно-

пролетни широколистни, както и многогодишни кореновоиздънкови плевели. Във второ 

сеитбообращение се запазва тенденцията за по-голямо количествено заплевеляване в 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₁P₂ Вариант - Т₁O₁P₁ Вариант - Т₁O₁P₂ 

бр/m² свежот.,g 
сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо 

т.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо 

т.,g 

сухо 

т.,g 

I.Едногодишни 21,32 43,61 12,38 10 19,41 6,33 7 12,44 5,91 

Двусемеделни 21,32 43,61 12,38 10 19,41 6,33 7 12,44 5,91 

1.Ефемери 1,32 3,23 1,60 0,33 1,27 0,29 0,33 0,70 0,21 

2.Ранни пролетни  2 5,11 1,80 1 1,02 0,10 - - - 

3.Късни пролетни  18 35,27 8,98 8 15 5,41 6,67 11,74 5,70 

4.Зимно-пролетни  - - - 0,67 2,12 0,53 - - - 

II.Многогодишни 14 39,16 7,74 4 7,34 2,68 3 7,83 3,06 

Кореновоиздънкови  14 39,16 7,74 4 7,34 2,68 3 7,83 3,06 

Групи плевели 

Вариант - Т0O2P2 Вариант - Т₁O₂P₁ Вариант - Т₁O₂P₂ 

бр/m² свежот.,g 
сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо 

т.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо 

т.,g 

сухо 

т.,g 

I.Едногодишни 34 59,23 17,54 19 46,29 13,85 14,33 42,28 10,89 

Двусемеделни 34 59,23 17,54 19 46,29 13,85 14,33 42,28 10,89 

1.Ефемери 1,33 2,23 0,60 - - - 0,33 1,03 0,04 

2.Ранни пролетни 0,67 1,14 0,04 1 0,45 0,07 2 0,83 0,03 

3.Късни пролетни 32,0 55,86 16,90 18,0 45,84 13,78 12,0 40,42 10,82 

II.Многогодишни 14 30,86 7,94 6 11,72 4,79 10 33,19 7,23 

Кореновоиздънкови 14 30,86 7,94 6 11,72 4,79 10 33,19 7,23 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₁P₂ Вариант - Т₁O₁P₁ Вариант - Т₁O₁P₂ 

бр/m² свежот.,g 
сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо 

т.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо 

т.,g 

сухо 

т.,g 

I.Едногодишни 31,99 43,61 12,38 20,33 19,48 6,33 12 27,84 4,31 

Двусемеделни 31,99 43,61 12,38 20,33 19,48 6,33 12 27,84 4,31 

1.Ефемери 1,32 3,23 1,60 0,33 1,34 0,29 0,33 0,70 0,21 

2.Ранни пролетни  2,67 5,11 1,80 1,33 1,02 0,10 - - - 

3.Късни пролетни  28 35,27 8,98 18 15 5,41 11,67 27,14 4,10 

4.Зимно-пролетни  - - - 0,67 2,12 0,53 - - - 

II.Многогодишни 14 39,16 7,74 4 7,34 2,68 3 7,83 3,06 

Кореновоиздънкови  14 39,16 7,74 4 7,34 2,68 3 7,83 3,06 
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сравнение с това при първото с предшественик пшеница. В него отново с най-висока степен на 

заплевеляване са вариантите без торене – съответно 46 бр/ m
2
 и 54,6 бр/ m

2
, съответно за 

вариантите с разрохкване и с оран (табл. 21 и 22). Общото заплевеляване е по-значително след 

приложена обработка оран на 25-28 cm в сравнение с разрохкването на 32-35 cm. За по-висока 

степен на заплевеляване съобщава и Prochaskova et al. (2006). От многогодишните 

кореновоиздънкови плевели основно преобладава повитицата (Convonvulus arvense L.). При 

торените варианти с разрохкване тя е 2-3 пъти по-малко спрямо вариантите с оран. 

 

  Таблица 22. Брой и маса на плевелите на 1 m², царевица фаза „изметляване” –2018 г.,  

ІІ сеитбообращение - система на обработка О2 

 
До прибирането на реколтата се прояви вторично заплевеляване с къснопролетни и 

многогодишни плевели. Основно това заплевеляване е причинено от бутрак и от повитица. 

Във фаза „восъчна зрялост”, заплевеляването е предимно с плевели от групата на късните 

пролетни видове – сива кощрява, бутрак, от многогодишните паламида и повитица. През тази 

фаза броят на плевелите силно намалява за сметка  на свежото и сухото тегло. Запазва се 

тенденцията за по-високи стойности (плътност, свежо и сухо тегло) на едногодишните плевели 

при варианта с оран на 25 - 28 сm - от 13,3% до 42,5%, намаляване броя на многогодишните с 

35% и нарастване три пъти на сухата и свежата биомаса. 

Общият брой на плевелите при двете обработки е различен, при разрохкване по-малко е 

количеството на едногодишните плевели, а свежата и сухата биомаса са по-големи при оран 

със 17% до 19,1%.  

Торенето също оказва влияние върху заплевеляването на царевицата. Броят на 

едногодишните плевели при неторения вариант (Т0) е по–висок от торените варианти (Т1Р1и 

Т1Р2) с 59,2% до 62%, докато свежата и сухата биомаса при торените варианти e по–висока с 

36,7% до три пъти. Торените варианти са по-слабо заплевелени с едногодишни плевели в 

сравнение с варианта без торене.  

В опитната площ на второто сеитбообращение количественото заплевеляване във 

вариантите с торене показва, че по-успешна е химичната борба с плевелите при хербицидната 

смес ( вариант Р2), особено спрямо едногодишните двусемеделни плевели. Спрямо варианта 

със самостоятелен хербицид Р1 броят на плевелите е два пъти по-малък. При многогодишните 

плевели е по-голяма свежата и суха биомаса при вариантите с оран, вероятно поради по-

късното им развитие на площта с разрохкване. 

 При контролният вариант броят на едногодишните плевели е наполовина на този, 

отчетен във фаза „9-10 лист” на царевицата. Заплевеляването с многогодишни плевели също 

намалява. Вероятно това количествено намаляване на плевелните видове се дължи на 

засушаването и приключване на жизнения цикъл при някои видове плевели. 

Анализът на резултатите от заплевеляването на посева с царевица показват, че е от 

смесен тип. Преобладаващи са видове от групата на къснопролетните и многогодишните 

кореновоиздънкови плевели. При отстраняване на едногодишните плевели се проявяват 

компесационни процеси и започва да нараства броя на представителите на многогодишните 

плевели. 

От изпитваните агротехнически фактори, системата на обработка на почвата оказва 

по-голямо влияние върху степента на заплевеляване. При прилагане на разрохкване като 

Групи плевели 

Вариант - Т0O2P2 Вариант - Т₁O₂P₁ Вариант - Т₁O₂P₂ 

бр/m² свежот.,g 
сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо 

т.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо 

т.,g 

сухо 

т.,g 

I.Едногодишни 34 59,23 17,54 19 46,29 13,85 14,33 42,28 10,89 

Двусемеделни 34 59,23 17,54 19 46,29 13,85 14,33 42,28 10,89 

1.Ефемери - - - - - - - - - 

2.Ранни пролетни 1,67 5,20 0,4 3 2,47 0,7 7 3,83 1,30 

3.Късни пролетни 32,33 54,03 17,14 16 43,82 13,15 7,33 38,45 9,59 

II.Многогодишни 16 36,94 9,59 7 12,44 4,91 13 23,20 7,35 

Кореновоиздънкови 16 36,94 9,59 7 12,44 4,91 13 23,20 7,35 
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основна обработка се постига по-добро механично отстраняване на плевелите в 

сравнение с оранта. 
Торенето влияе чрез подобряване на хранителния режим на растенията от царевица, с 

което успешно се конкурират с плевелната растителност. При неторените варианти 

плевелните видове са повече като брой, но с по-малка свежа и суха биомаса.  

След сеитбата на пшеница и тритикале бяха установени само единични бройки плевели 

– ефемери и многогодишни кореновоиздънкови плевели. Поради сухите условия и в резултат 

на извършените предсеитбени обработки голяма част от наличните видове са унищожени. 

Напролет в края на братене е установено, че при вариантите без торене заплевеляването 

е предимно от многогодишни кореновоиздънкови плевели – основно повитица (Convovulus 

arvensi L.). При вариантите с торене е отчетено присъствието и на едногодишни двусемеделни 

плевели – представители на ефемери, ранно-пролетни и зимно- пролетни групи, само при 

вариантите с торене с посев от тритикале е установено наличие на ново поникнали късно-

пролетни видове. Най-голям брой плевели са отчетени във вариантr Т₁O₁P₂ - 30 бр/m
2
  и 

Т₁O2P1– 36 бр/m
2
 (табл. 23 и 24). 

 

Таблица 23. Брой и маса на плевелите на 1 m², пшеница фаза „братене” – 2019 г., 

І сеитбообращение- система на обработка О1 

 
Таблица 24. Брой и маса на плевелите на 1 m², пшеница фаза „братене” – 2019 г., 

І сеитбообращение- система на обработка О2 

 
 След извършеното пръскане с хербицидна смес метсулфурон-метил 143 g/kg + 143 g/kg 

трибенурон-метил (продукт Алай Макс), в доза 3,5 g/dka в комбинация с феноксапроп-П-етил 

+ антидот (продукт Имаспро 7,5 ЕВ) и с продукт с широкоспектърно действие пироксулам 75 

g/kg (продукт Палас 75 ВГ) в доза 25 g/dka, върху цялата опитна площ бяха отстранени 

значителна част от плевелите. Ефектът от прилагането на хербицидната смес бе 92% 

отстраняване на наличните плевелни видове и 88% за хербицида срещу едногодишни житни и 

двусемеделни плевели. 

Във фаза „изкласяване” се наблюдава увеличение на видовете плевели и на степента на 

общото заплевеляване в сравнение с фаза „братене”. Плътността на едногодишните, 

многогодишните и общата свежа и суха биомаса на плевелите е по-висока при вариантите с 

дискуване в сравнение с тези с оран (табл. 25 и 26). 

 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₁P₂ Вариант -Т₁O₁P₁ Вариант –Т₁O₁P₂ 

бр/m² 
Свежот

.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухо

т.,g 

I. Едногодишни 3,33 0,33 0,03 24,66 5,95 1,12 30,01 4,56 0,78 

Двусемеделни 3,33 0,33 0,03 24,66 5,95 1,12 30,01 4,56 0,78 

1. Ефемери 1,33 0,03 0,01 13,33 1,2 0,17 13,34 1,13 0,22 

2. Ранни пролетни - - - 8 0,39 0,06 5,34 0,17 0,04 

3. Зимно-пролетни 2 0,3 0,02 3,33 4,36 0,89 11,33 3,26 0,52 

II. Многогодишни 12 5,39 0,87 3,34 0,66 0,1 2 0,19 0,02 

Кореновоиздънкови 12 5,39 0,87 3,34 0,66 0,1 2 0,19 0,02 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₂P₂ Вариант -Т₁O₂P₁ Вариант –Т₁O₂P₂ 

бр/m² 
Свежот

.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухот

.,g 

I. Едногодишни 5,34 0,75 0,26 20 4,95 0,89 46,01 7,25 1,22 

Двусемеделни 5,34 0,75 0,26 20 4,95 0,89 46,01 7,25 1,22 

1. Ефемери 2 0,03 0,07 16,67 3,34 0,59 38 6,06 0,95 

2. Ранни пролетни - - - - - - 1,34 0,06 0,02 

3. Зимно-пролетни 3,34 0,72 0,19 3,33 1,61 0,3 6,67 1,13 0,25 

II. Многогодишни 10 7,63 0,86 0,67 1,31 0,16 5,33 2,63 0,43 

Кореновоиздънкови 10 7,63 0,86 0,67 1,31 0,16 5,33 2,63 0,43 
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Таблица 25. Брой и маса на плевелите на 1 m², тритикале фаза „братене” – 2019 г., 

ІІ сеитбообращение - система на обработка О1 

 

 
Независимо от начина на обработка на почвата, торенето увеличава заплевеляването 

като нараства и биомасата при изследваните показатели. При обработка дискуване плевелните 

видове увеличават количеството си над два пъти при неторените варианти, а при торените 

около 1,5 пъти спрямо вариантите с оран. Най-голяма степен на заплевеляване е установена 

във вариант Т0О2Р2 – 101 бр/m
2
 общ брой, като многогодишните са 38 бр/m

2
. 

 

Таблица 26. Брой и маса на плевелите на 1 m², пшеница фаза „изкласяване” – 2019 г., 

І сеитбообращение-система на обработка О1 

 

 

Таблица 27. Брой и маса на плевелите на 1 m², пшеница фаза „изкласяване” – 2019 г., 

І сеитбообращение- система на обработка О2 

 

 

Във фаза „изкласяване” са установени два пъти повече многогодишни плевели във 

вариантите с дискуване, и без торене, а между торените варианти съществени разлики не се 

наблюдават. По варианти на торене се запазва тенденцията за повече многогодишни плевели 

във вариантите без торене и с обработка дискуване Т0О2 P₂. 

 

Групи плевели 

Контрола „братене” Контрола „изкласяване” Контрола „вос. зрелост” 

бр/m² 
Свежо 

т.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухот

.,g 

I. Едногодишни 8 0,91 0,2 19,34 2,96 0,57 12,68 2,13 0,38 

Двусемеделни 8 0,91 0,2 19,34 2,96 0,57 12,68 2,13 0,38 

1. Ефемери 4 0,33 0,06 8 1,78 0,31 9,34 2 0,36 

2. Ранни пролетни 4 0,58 0,14 4 0,09 0,03 3,34 0,13 0,02 

3. Късни пролетни - - - 2 0,09 0,03 - - - 

4. Зимно-пролетни - - - 5,34 1 0,2 - - - 

II. Многогодишни 20,67 7,95 1,41 12,67 19,17 3,38 12,67 12,01 2,2 

Кореновоиздънкови 20,67 7,95 1,41 12,67 19,17 3,38 12,67 12,01 2,2 

Групи плевели 

Вариант - Т0О1 P₂ Вариант - Т1O1Р1 Вариант - Т2O1Р2 

бр/m² 
Свежот

.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухот

.,g 

I. Едногодишни 14,67 21,3 4,72 4,66 24,49 7,33 18,68 59,36 16,19 

Двусемеделни 14,67 21,3 4,72 4,66 24,49 7,33 18,68 59,36 16,19 

1. Ефемери - - - - - - 0,67 2,11 0,65 

2. Ранни пролетни 1,33 0,41 0,12 3,33 23,13 7,12 11,34 30,29 7,74 

3. Късни пролетни 8 16,1 3,22 1,33 1,36 0,21 2 1,51 0,4 

4. Зимно-пролетни 5,34 4,79 1,38 - - - 4,67 25,45 7,4 

II. Многогодишни 56 211,55 49,91 51,33 174,4 53,82 29,33 76,83 18,23 

Кореновоиздънкови 56 211,55 49,91 51,33 174,4 53,82 29,33 76,83 18,23 

Групи плевели 

Вариант - Т₀O₂P₂ Вариант -Т₁O₂P₁ Вариант –Т₁O₂P₂ 

бр/m² 
Свежот

.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухот

.,g 

I. Едногодишни 30 75,62 16,62 2,66 17,8 4,21 6 44,52 13,41 

Двусемеделни 30 75,62 16,62 2,66 17,8 4,21 6 44,52 13,41 

1. Ранни пролетни 5,33 31,73 8,45 - - - 1,33 5,2 1,52 

2. Късни пролетни 23,33 42,4 7,85 1,33 11,04 2,08 2 2,35 0,68 

3. Зимно-пролетни 1,34 1,49 0,32 1,33 6,76 2,13 2,67 36,97 11,21 

II. Многогодишни 34,67 191,16 44,97 30 133,64 26,96 46 143,04 33,16 

Кореновоиздънкови 34,67 191,16 44,97 30 133,64 26,96 46 143,04 33,16 
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Таблица 28. Брой и маса на плевелите на 1 m², тритикале фаза „изкласяване” – 2019 г., 

  ІІ сеитбообращение - система на обработка О1 

 

Във второ сеитбообращение с посев тритикале е отчетена почти същата степен на 

заплевеляване. Разлика има само при торените варианти, при които общия брой е с 4-7 бр/m
2
 

повече от аналогичните варианти с пшеница, а свежата маса е незначително по-голяма.  

 Във фаза восъчна зрелост се установи, че голяма част от плевелните видове са 

приключили вегетативното си развитие и са изсъхнали. Затова отчетеното количествено 

заплевеляване е по-ниско от отчетеното във фаза изкласяване. При съчетаване на оран и торене 

(варианти Т1О1) са установени едва 12,4 до 14,7 бр/m
2
 плевели, основно широколистни, като 

разлика спрямо вариантите с дискуване е 6-7 бр/m
2
 по-малко. Като биомаса също се установява 

намаление, особено във свежата биомаса, което е обяснимо с оглед на етапа на отчитане и 

дефицита на почвена влага. Степента на  заплевеляване намалява с 26,9%, а свежата и сухата 

биомаса нарастват с два до три пъти. Запазва се тенденцията за по-голяма плътност на 

плевелите във вариантите с дикуване О2 и във вариантите с тритикале, като при изключване на 

торенето (вар.Т0О2P₂) броят е най-голям – 25,32 бр/m
2
. Основно заплевеляването е с късни 

пролетни двусемеделни плевели, по-малко са представителите на ефемерите. Значително е 

присъствието на многогодишните плевели във вариантите без торене (до 18 бр/m
2
 при 

вар.Т0О2P₂). 

  

Таблица 29. Брой и маса на плевелите на 1 m² –вариант контрола 2019 г. 

И в площта с тритикале намалява общият брой на плевелите поради 

приключване на жизнения цикъл на представителите на някои групи едногодишни 

плевели и вследствие на настъпилото засушаване. 

От проведеното изследване върху Излужена Смолница се установи, че и трите  

изпитвани агротехнически фактора – обработка на почвата торене и химична борба 

с плевелите, оказват влияние върху количественото заплевеляване на опитната площ. 

При прилагане на система с по-интензивна обработка (вариант О1) се отчита по-

слабо заплевеляване с едногодишни и многогодишни плевели, в сравнение с варианта с 

редуцирана обработка (О2). Торенето също влияе върху развитието на плевелната 

растителност, предимно с осигуряването на добър хранителен режим и условия за 

надмощие на културните растения в конкурентната борба. При изключване на 

Групи плевели 

Вариант -  Т0О1Р1 Вариант - Т1O1Р1 Вариант - Т2O1Р2 

бр/m² 
Свежот

.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухот

.,g 
бр/m² 

свежо

т.,g 

сухот

.,g 

I. Едногодишни 11,34 11,88 2,78 3,34 1,98 0,53 1,34 4,18 1,24 

Двусемеделни 11,34 11,88 2,78 3,34 1,98 0,53 1,34 4,18 1,24 

1. Ефемери - - - 0,67 0,16 0,11 - - - 

2. Ранни пролетни - - - 0,67 0,99 0,23 0,67 3,49 1,11 

3. Късни пролетни 10 11,81 2,76 2 0,83 0,19 - - - 

4. Зимно-пролетни 1,34 0,07 0,02 - - - 0,67 ,69 0,13 

II. Многогодишни 95,34 371,74 88,27 66,66 320,69 61,32 60 365,6 88,17 

Кореновоиздънкови 95,34 371,74 88,27 66,66 320,69 61,32 60 365,6 88,17 

Групи плевели 

Фаза братене Фаза изкласяване Ф. восъчна зрелост 

бр/m² свежот.,g 
сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо 

т.,g 

сухо 

т.,g 
бр/m² 

свежо 

т.,g 

сухо 

т.,g 

I.Едногодишни 5,33 14,72 1,22 58,66 91,55 27,27 97,33 62,17 17,45 

Двусемеделни - - - 58,66 91,55 27,27 97,33 62,17 17,45 

1.Ефемери 1,33 1,72 0,04 - - - 1,33 1,72 0,04 

2.Ранни пролетни 4 13,0 1,18 48 81,47 25,17 4 13,0 1,18 

3.Късни пролетни - - - 9,33 9,49 2,05 92 47,45 16,23 

4.Зимно-пролетни - - - 1,33 0,59 0,05 - - - 

II.Многогодишни 18,67 17,49 3,15 76,01 432,96 103,95 69,33 328,88 66,45 

Кореновоиздънкови 18,67 17,49 3,15 76,01 432,96 103,95 68 325,18 66,34 
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торенето, нараства броят на плевелите на единица площ, но тяхната маса е по-

ниска от тази при вариантите с торене. 

От изследването се установи, че използването на смеси от хербициди се 

оказва по ефективно за ограничаване на конкуренцията на плевелите в сравнение с 

употребата на широко спектърни продукти. 
При отглеждане на пшеница се установи, че за ОБ Божурище се срещат по-малко 

типични видове плевели в сравнение с посева от пролетен овес, в който видовият състав е по-

голям, в резултат на намаляване броя на растенията на единица площ, вследствие поражение 

от градушка и по-ниско качество на предсеитбената обработка. 

 

 
Фиг. 14. Процентно участие на основни групи плевели - Пшеница 2017 г. 

 

 
Фиг. 15. Процентно участие на основни групи плевели - Царевица 2018 г.  

 

 
Фиг. 16. Процентно участие на основни групи плевели - Пшеница 2019 г. 

 

При окопната култура царевица и в по-късен етап на вегетация основни 

заплевелители са представители на късните пролетни двусемеделни и многогодишните 

кореновоиздънкови плевели. Доминиращи представители на тези групи в опитната площ са 

бутрак (Bidens tripartitus L.) и повитица (Convovulus arvensis L.).  

От анализа за ефекта на отделните компоненти на интегрираната борба с плевелите се 

установи, че по-значимо влияние има механичната борба – системата за обработка на почвата 
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приложена в триполното сеитбообращение. Процентното участие на основните групи плевели 

през годините на изследването се променя според условия, през вегетацията на 

отглежданите култури и от моментното състояние на почвата и метеорологичните 

условия. Като общо състояние на заплевеляването по-малък е количественият им дял при 

системата с по-интензивни обработки О1. 

През първата година във вариантите с оран по-голям дял имат едногодишните 

двусемеделни плевели, около 2,5 пъти повече от този на многогодишните плевели. През 

втората и третата година при система О1 превес имат многогодишните плевели – съответно 

54% и 53%, докато при система О2 през третата година на експеримента нараства дела на 

двусемеделните плевелни видове – 54% от общото заплевеляване. 

От диаграмите е видно, че при пшеницата отсъстват едногодишни житни плевели, а 

при царевицата процентния им дял е едва 1% (само сива кощрява Setaria viridis L.). 

 Може да се направи извод, че системното прилагане на интегрирана борба с 

плевелите ограничава развитието на плевелната растителност, а при зимните житни 

култури е довела до отстраняване на едногодишните житни плевели. 

 

Продуктивност на отглежданите в сеитбообращението култури. 

Получени добиви от основна и допълнителна продукция 

Разликите по варианти се дължат основно на торенето (между торени и неторени 

парцели), по-малко на вариантите на обработките, приложената химична борба и на общото 

въздействие на приложените агротехнически решения (фиг. 17). Най-висок добив е получен 

във вариант Т1О1P2 – 395,25 kg/dka, в който е приложено торене и предсеитбена обработка оран 

и е отчетено последействие на обработките при предшественика, предимно дълбокото 

разрохкване. Торенето е с най –голям дял във формирането на добива, разликите между 

торените и неторени варианти са 2,59 и 2,65 пъти при обработка оран, и 2,09 и 2,11 пъти  

нарастване след дискуване. От вариантите с нулево торене е получен добив зърно от 149 до 

166, 2 kg/dka, което доказва, че Смолницата притежава сравнително добро ниво на плодородие, 

като се има в предвид факта, че повече от 20 години площта не е торена. 

 

    
 

Фиг. 17. Добиви зърно пшеница в kg/dka - реколтна 2017 г. 

 

Обработката на почвата също оказва влияние върху получените добиви. След оран е 

получено от 38,28 kg/dka до 43,23 kg/dka зърно в повече в сравнение с вариантите с дискуване 

(фиг. 17). При условията на годината се установява, че за Излужената Смолница по-подходяща 

е предсеитбената оран в сравнение с дискуването, което се дължи на съхраненото количество 

влага при отделните варианти. Такова заключение правят и Knežević et al. (2018). 

Химичната борба с плевелите оказва по-слабо влияние върху продуктивността на 

пшеницата. Разликите между вариантите на третиране с (метсулфорон-метил 143 g/dka + 143 

g/dka трибенурон-метил) + (феноксапроп-П-етил 69 g/l + антидот) и тези пръскани с 
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пироксулам (75 g/kg) при торените варианти са от 4,09 до 9,04 kg/dka са незначителни, 

въпреки, че е отчетено по-слабо заплевеляване при използването на хербицидната смес. Тази 

констатация е по-отчетливо потвърдена от разликата в добива от неторените варианти, която е 

17,2 kg/dka, при ниското ниво на продуктивност тя е статистически доказана. 

От овеса са получени много ниски добиви. Причините за това са комплексни. Сеитбата 

се извърши с известно закъснение, тъй като повишената влажност на почвата не позволяваше 

извършване на предсеитбената подготовка. Фенологичното развитие се забави и 

репродуктивните процеси протекоха в условията на силно засушаване. Но основна причина е 

значителните щети причинени от силната градушка. 

При тези обстоятелства ниското ниво на добивите е обусловено от обективни фактори. 

Отчетените добиви дават възможност да се определят някои тенденции, които са резултат от 

действието и взаимодействието на изпитваните агротехнически фактори. 

Торенето, както и при пшеницата, е агротехническото мероприятие с най-значимо 

влияние върху добива. От торените варианти добива превишава този от неторените над два 

пъти, изключение прави вариант Т1О2P2, при който добива е 1,5 пъти  над получения от 

неторения вариант. За разлика от опитната площ с пшеница, при овеса не се установява 

влияние на вида на обработката, дори във варианти Т1О1P1 и Т1О2P1 добивите са с еднакво 

измерение – 135 kg/dka. 

Получени добиви зърно царевица. 

От царевицата са получени добиви на добро ниво на продуктивност, въпреки 

настъпилото засушаване с пик по време на наливането на зърното. В зависимост от 

изследваните фактори добивите варират в широки граници.  

 

 
Фиг. 18. Добиви царевица в kg/dka реколтна 2018 г., І-во сеитбообращение 

 

Разликите по варианти се дължат основно на торенето (между торени и неторени 

парцели), по-малко на вариантите на обработките, приложената химична борба и на общото 

въздействие на приложените агротехнически решения (фиг. 18 и 19). 

Най-висок добив е получен във вариант Т1О1P1 на първо сеитбообращение и вариант 

Т1О1P2 за второ сеитбообращение – съответно 951,667 kg/dka и 859,167 kg/dka, в които са 

приложени дълбокото разрохкване и пръскане с хербициди. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

kg
/d

ka
 

Варианти 

Царевица 



 

30 
 

 
Фиг. 19. Добиви царевица в kg/dka реколтна 2018 г., ІІ-ро сеитбообращение 

 

Торенето е с най–голям дял във формирането на добива, разликите между торените и 

неторени варианти са 3,3 и 3,8 нарастване  при обработка разрохкване, и 3,5 и 3,4 пъти повече 

зърно след оран, съответно във първо и второ сеитбообращение. От вариантите с нулево 

торене е получен добив зърно от 201,2 до 295,2 kg/dka, което доказва, че Излужената Смолница 

притежава сравнително добро ниво на плодородие, като се има в предвид факта, че повече от 

25 години площта не е торена.Тези ниски добиви са около два пъти по-високи от получените 

при контролата (без торене и химична борба с плевелите). 

Обработката на почвата също оказва влияние върху получените добиви. След 

разрохкване е получено от 34,227 kg/dka до 108,691 kg/dka зърно в повече в сравнение с 

вариантите с оран, като средно за варианта прибавката в добива е 71,508 kg/dka (фиг.18 и 19).  

Химичната борба с плевелите оказва по-слабо влияние върху продуктивността на 

царевицата. Разликите между вариантите на третиране с 345 g/l терботрион + 68 g/l 

тиенкарбазон-метил+изоксадифен-етил 134 g/l (антидот), в доза 29 ml/dka и тези пръскани с 

никосулфурон 40 g/l, в доза 125 ml/dka + 360 g/l 2,4 Д + 120 g/l дикамба, в доза 120 ml/dka в 

първо сеитбообращение са малки, като при обработка О1 по-слабото заплевеляване е с принос 

за нарастване на добива във варианта пръскан с продукта с комплексно действие, докато при 

оран по-добър е резултата от употребата на хербицидната смес.  

Във второ сеитбообращение резултатите показват, че пръскането с два продукта 

отделно действащи срещу житни и двусемеделни плевели е с по-голямо участие във 

формирането на добива, независимо от вида на приложената обработка на почвата. 

 През третата година в първо сеитбообращение опитната площ е заета с пшеница, а тази 

във второ сеитбообращение - с тритикале. 

За условията на годината от пшеницата са получени добри добиви зърно. Този извод се 

отнася за торените варианти. При наливане на зърното настъпи период на засушаване, 

вследствие на дефицита на влага зърното остана недохранено. Затова и максималния получен 

добив е 550,585 kg/dka, докато въз основа на биологичния добив очакванията бяха за по-

значително количество зърно от единица площ. Резултатите за получения добив зърно доказват 

водещата роля на торенето, при вариантите с торене е получено над три пъти по-висок добив 

спрямо неторените варианти. Няма установено повлияване на добивите при торените варианти 

от приложената химична борба с плевелите. Разликите между торените варианти са 

недоказани.  

Приложената обработка също влияе върху нивото на получените добиви. Във 

вариантите с оран и торене добивите са съответно с 38,410 и 58,413 кg/dkа по-големи от 

получените във вариантите с дискуване - (с доказаност на разликите при р <5% и р <1%). 
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При торене по-висока продуктивност се наблюдава при системата с оран (с последействие от 

продълбочената обработка), но при всяка една от обработките по-високи добиви, макар и не 

статистически доказано, са при третиране с хербицидна смес. Разликите между вариантите с 

пръскане с пироксулам 75 g/kg и тези с хербицидна смес метсулфурон-метил 143 g/kg + 143 

g/kg трибенурон-метил, в доза 3,5 g/dka в комбинация с феноксапроп-П-етил + антидот) – 100 

ml/dka са съответно 21,452 и 14,788 kg/dka. 

 

 
 Фиг. 20. Добиви зърно пшеница  в кg/dkа – реколтна 2019 г. 

 

Вероятно засушаването по време на наливане на зърното по-силно се е отразило върху 

репродуктивните процеси при тритикале, в сравнение с пшеницата. Най-голям добив е получен 

от вариант Т1О1Р2 – 532,172 kg/dka, при който обработката на почвата е оран, а пръскането е с 

хербицидна смес. 

 

 
Фиг. 21. Добиви зърно тритикале  в kg/dkа – реколтна 2019 г. 
 

При вариантите без торене разликите в полученият добив са минимални и не 

еднозначни. От компонентите на интегрираната борба по-голяма е разликата между вариантите 

на химична борба при обработка дискуване – 8,787 kg/dka повече зърно е добито след пръскане 

с пироксулам. 

Обща продуктивност на културите в сеитбообращението 
За оценка на продуктивността на сеитбообращението е използвана кръмна единица 

(КЕ) (1 КЕ=1kg среднокачествен овес, която осигурява 2500 kcal). 

Върху продуктивността на културите през периода на изследване най-значимо 

въздействие е оказало торенето и за двете сеитбообращения (при вероятност за грешка 
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p<0,1%). 97,76% от общото вариране в данните от I-то сеитбообращение и 97,19% - от II-то се 

дължат на вариантите на торене (таблици 30 и 31). 

Таблица 30. Добив КЕ (кр.единици) I-во сеитбообращение 
Източник на 

вариране 
Сума от   

квадратите 
Сума от 

кв.% 

Ст. на 

св. 

Среден 

квадрат 
F-

отнош. 
Ниво на 

знач. 
 Торене (F) 26037364.756 97.76 1 26037364.756 4215.790 0.000*** 
Обработка (ST) 223435.596 0.84 1 223435.596 36.177 0.000*** 
Хербицид (H) 1382.210 0.01 1 1382.210 0.224 0.640  - 
F*ST 183837.589 0.69 1 183837.589 29.766 0.000*** 
F * H 1036.798 0.00 1 1036.798 0.168 0.686  - 
ST * H 37397.091 0.14 1 37397.091 6.055 0.021    * 
F * ST * H 179.878 0.00 1 179.878 0.029 0.866  - 
Error 148227.667 0.56 24 6176.153   

Corrected Total 26632861.585  31    

 
 
 
 

 
 
 
НМДР 5%   =114.698 
НМДР 1%   =155.431 
НМДР 0,1%=208.112 
 

 

 
 

И за двете сеитбообращения разликите в добивите между контролния, неторения и 

варианта с торене са статистически доказани при 0,1%, като добивите, получени  при торенето 

са повече от 2,5 пъти по-високи от тези на неторените врианти. 

Таблица 31. Добив КЕ (кр.единици) II-ро сеитбообращение 
Източник на 

вариране 
Сума от   

квадратите 
Сума от 

кв.% 

Ст. на св. Среден 

квадрат 
F-отнош. Ниво на 

знач. 
 Торене (F) 18518124.802 97.19 1 18518124.802 2501.478 0.000*** 
Обработка (ST) 40120.238 0.21 1 40120.238 5.420 0.029    * 
Хербицид (H) 160051.524 0.84 1 160051.524 21.620 0.000*** 
F*ST 83227.512 0.44 1 83227.512 11.243 0.003  ** 
F * H 66604.470 0.35 1 66604.470 8.997 0.006  ** 
ST * H 6277.041 0.03 1 6277.041 0.848 0.366   - 
F * ST * H 2008.924 0.01 1 2008.924 0.271 0.607   - 
Error 177668.964 0.93 24 7402.874   

Corrected Total 19054083.476  31    

 
 
 

 
 
 
НМДР 5%   =125.572 
НМДР 1%   =170.168 
НМДР 0,1%=227.844 
 
 

 

 

Торене Обра-

ботка 

Херби-

цид 

Ср. добив 

0 

1 
1 1152.487 

2 1090.618 

2 
1 1073.327 

2 1138.717 

1 

1 
1 3101.506 

2 3052.922 

2 
1 2709.681 

2 2807.323 

Торене Обра-

ботка 

Херби-

цид 

Ср. добив 

0 

1 
1 915.638 

2 978.002 

2 
1 958.983 

2 997.018 

1 

1 
1 2431.979 

2 2708.526 

2 
1 2303.023 

2 2491.854 
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Във двете сеитбообращения, влиянието на приложената система на обработка е 

статистически доказано (при вероятност за грешка 0,1% за I-то сеитбообращение и 5% - за II-

то), като продуктивността и в двата случая е по-висока при системата с по-интензивна 

обработка (О1).  

 

Таблица 32. Добив КЕ (кр. ед.) I-во и II-ро сеитбообращение 
     Източник на 

вариране 
Сума от   

квадратите 
Сума от 

кв.% 

Ст. на 

св. 

Среден 

квадрат 
F-

отнош. 
Ниво на 

знач. 
 Торене (F) 44235958.961 94,00 1 44235958.961 6515.336 0.000*** 
Обработка (ST) 226457.848 0,48 1 226457.848 33.354 0.000*** 
Хербицид (H) 95590.495 0,21 1 95590.495 14.079 0.000*** 

i
Сеитбообращение (R) 1370727.272 2,91 1 1370727.272 201.889 0.000*** 

F*ST 257227.115 0,55 1 257227.115 37.886 0.000*** 
F * H 42130.590 0,09 1 42130.590 6.205 0.016    * 
F*R 319530.597 0,68 1 319530.597 47.062 0.000*** 

ST * H 6515.739 0,02 1 6515.739 0.960 0.332   - 
ST*R 37097.986 0,08 1 37097.986 5.464 0.024    * 

H*R 65843.239 0,14 1 65843.239 9.698 0.003  ** 

F * ST * H 493.267 0.00 1 493.267 0.073 0.789   - 
F*ST*R 9837.987 0,02 1 9837.987 1.449 0.235   - 

F*H*R 25510.678 0,05 1 25510.678 3.757 0.058   - 

ST*H*R 37158.393 0,08 1 37158.393 5.473 0.024    * 

F*ST*H*R 1695.535 0,00 1 1695.535 0.250 0.620   - 

Error 325896.631 0,69 48 6789.513   

Corrected Total 47057672.334  63    

НМДР 5%   =75,140 
НМДР 1%   =92,584 
НМДР 0,1%=107,72 

 

Торене Oбработка Хербицид Сеитбообр. Mean 

0 

1 

1 
1 1152.487 

2 915.638 

2 
1 1090.618 

2 978.002 

2 

1 
1 1073.327 

2 958.983 

2 
1 1138.717 

2 997.018 

1 

1 

1 
1 3101.506 

2 2431.979 

2 
1 3052.922 

2 2708.526 

2 

1 
1 2709.681 

2 2303.023 

2 
1 2807.323 

2 2491.854 

 
НМДР 5%   =117,313 
НМДР 1%   =156,265 
НМДР 0,1%=204,275 

 

При другата зимна житна култура – тритикале най-висока отрицателна корелация 

между продуктивността и броя плевели се наблюдава във изкласяване (-0,901), следвана от 

фаза восъчна зрелост (-0,652) вероятно поради настъпването й няколко дни по-рано в 

сравнение с пшеницата. 
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Таблица 33. Корелационен анализ 2017 – 2019 г., I-во и ІІ-ро сеитбообр. (бр./кр.ед.) 

 Братене Изклася- 
ване 

Вос. 
зрялост 

Добив 
кр.ед. 

Братене 1,000      0,409       0,350 -0,311 

Изкласяване  1,000 0,128 -0,427 

Вос. Зрялост    1,000 -0,680 

Добив кр.ед.    1,000 

Царевица – 2018 г., I-во сеитбообращение(бр./кр.ед.) 
 3-5 лист Изметля- 

ване 
Вос. 
Зрялост 

Добив 
кр.ед. 

3-5 лист 1,000          0,772 0,833*     -0,677 

Изметляване  1,000 0,964** -0,885* 

Вос. Зрялост    1,000 -0,840* 

Добив кр.ед.         1,000 

Царевица – 2018 г., II-ро сеитбообращение(бр./кр.ед.) 

 3-5 лист Изметля- 
ване 

Вос. 
зрялост 

Добив 
кр.ед. 

3-5 лист 1,000        0,799    0,444     -0,761 

Изметляване  1,000 0,857* -0,872* 

Вос. Зрялост    1,000     -0,763 

Добив кр.ед.         1,000 

Пшеница – 2019 г., I-во сеитбообращение(бр./кр.ед.) 

 Братене Изклася- 
ване 

Вос. 
зрялост 

Добив 
кр.ед. 

Братене 1,000 -0,286 - 0,453 -0,624 

Изкласяване  1,000 0,691  -0,738 

Вос. Зрялост     1,000 -0,939** 

Добив кр.ед.      1,000 

Тритикале – 2019 г., II-ро сеитбообращение(бр./кр.ед.) 

 Братене Изклася- 
ване 

Вос. 
Зрялост 

Добив 
кр.ед. 

Братене 1,000  -0,479  -0,260 -0,384 

Изкласяване  1,000 0,364 -0,901* 

Вос. Зрялост     1,000 -0,652 

Добив кр.ед.    1,000 

 

Царевицата е една от най-ефективно използващите наличната влага в почвата култура. 

Най-засилен е метаболизма при културата във фаза изметляване и при засичане на кочана. 

Този факт е доказан и от най-високата корелационна връзка между продуктивността на 

царевицата и количествения състав на плевелите – съответно –0,885 и -0,872 за двете 

сеитбообращения. Към края на вегетацията на царевицата част от плевелите завършват своя 

жизнен цикъл, вероятно това е повлияло корелационната зависимост във фаза восъчна зрелост. 

 Това предположение е добре подкрепено от корелационния анализ за зависимостта на 

продуктивността на културите в сеитбообращението от биомасата на конкурентната плевелна 

растителност (табл. 34). При пшеницата през 2017 г. най-силна е отрицателната корелационна 

зависимост във фаза братене, когато плевелите са в усилен растеж и все още не са повлияни от 

химичната борба.   

Към края на вегетационния период на пшеницата дефицита на почвена влага стопира 

натрупването на биомаса в плевелните видове, а една част от едногодишните приключват 

развитието си. Това се потвърждава и от корелационния анализ за третата година на опита. 

При благоприятни почвени условия – наличие на достатъчно влага и хранителни запаси в 
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Излужената Смолница конкурентната зависимост на пшеницата от абсолютно сухата биомаса 

на плевелите остава значима до фаза восъчна зрелост.  

  

Таблица 34. Корелационен анализ 2017 – 2019 г., I-во и ІІ-ро сеитбообр. (g/кр.ед.) 

 Братене Изклася- 
ване 

Вос. 
зрялост 

Добив 
кр.ед. 

Братене 1,000      0,746       0,772 -0,716 

Изкласяване  1,000 0,904
* -0,552 

Вос. Зрялост    1,000 -0,441 

Добив кр.ед.    1,000 

Царевица – 2018 г., I-во сеитбообращение (g/кр.ед.) 
 3-5 лист Изметля- 

ване 
Вос. 
зрялост 

Добив 
кр.ед. 

3-5 лист 1,000          0,063      0,572 0,242 

Изметляване  1,000 0,733 -0,771 

Вос. Зрялост    1,000 -0,423 

Добив кр.ед.    1,000 

Царевица – 2018 г., II-ро сеитбообращение (g/кр.ед.) 

 3-5 лист Изметля- 
ване 

Вос. 
зрялост 

Добив 
кр.ед. 

3-5 лист 1,000        0,530      0,404     -0,416 

Изметляване  1,000 0,707 -0,849* 

Вос. Зрялост    1,000     -0,590 

Добив кр.ед.         1,000 

Пшеница – 2019 г., I-во сеитбообращение (g/кр.ед.) 

 Братене Изклася- 
Ване 

Вос. 
зрялост 

Добив 
кр.ед. 

Братене 1,000 0,270 - 0,286 0,189 

Изкласяване  1,000 0,452 -0,536 

Вос. Зрялост     1,000 -0,787 

Добив кр.ед.    1,000 

Тритикале – 2019 г., II-ро сеитбообращение (g/кр.ед.) 

 Братене Изклася- 
ване 

Вос. 
зрялост 

Добив 
кр.ед. 

Братене 1,000  -0,352  -0,078 -0,078 

.Изкласяване  1,000 -0,059 -0,317 

Вос. Зрялост     1,000 -0,566 

Добив кр.ед.    1,000 

 

При пролетната култура –царевица за зърно продуктивността доказано е повлияна от 

биомасата на плевелната асоциация. Заплевеляването от поникване до фаза “3-5” лист на 

царевицата не оказва доказано влияние върху добива от зърно при първото сеитбообращение. 

При същата продължителност на заплевеляване обаче при по-голяма степен на 

заплевеляването във второто сеитбообращение е налице корелационна зависимост. С 

увеличаване периода на конкуренция до фаза изметляване на лице е силна отрицателна 

корелационна връзка между плевелната биомаса и добива от зърно. Във фаза изметляване на 

царевицата отрицателната корелационна връзка между ръста на биомасата при плевелите и 

продуктивността на царевицата е добре доказана – съответно -0,771 и -0,849. Във второ 

сеитбообращение е отчетена по-голяма степен на заплевеляване, което води и до по-голямо 

количество суха  биомаса в сравнение с вариантите от първо сеитбообращение. Ето защо 

отрицателна корелационна  зависимост е проявена и във фаза восъчна зрелост. 
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ИЗВОДИ 
 1. Създадените чрез изпитваните агротехнически фактори условия за развитие на 

отглежданите култури царевица, пшеница, тритикале и овес оказват положително влияние 

върху растежа и продуктивния им потенциал:  

- При прилагане на по-дълбока обработка и на минерално торене с торове, съдържащи 

лесно усвоими форми на макроелементи, се създава по-благоприятен хранителен режим, 

което води до образуването на повече биомаса от растенията и по-голяма конкурентна 

способност спрямо плевелните видове;  

- Най-високо продуктивен е вариантът с торене, сеитбообращение пшеница-царевица-

пшеница (3101.5 бр. КЕ/dka) при по-интензивната обработка оран-разрохкване-оран (О1) 

както при третиране с хербицид, така и с хербицидна смес; 

- Прилагането на интегрирана борба с плевелите е повлияло на развитието и 

продуктивността на отглежданите култури. Механичната борба (обработка на почвата) 

оказва по-значимо влияние върху продуктивността в сравнение с химичната. При прилагане 

на основна обработка разрохкване се отчита понижаване с 8-11% на общото заплевеляване и 

основно с многогодишни кореновоиздънкови плевели в сравнение с оранта; 

- Всеки изпитван агротехнически фактор е със значим принос за нивото на общата 

продуктивност на културите в сеитбообращението. Добре доказан е и ефекта от 

взаимодействието между торенето и механичната борба с плевелите – системата за 

обработка на почвата. 

2. В резултат от благоприятните метеорологични и почвени условия по време на 

вегетацията на културата, получените добиви от царевицата са добри. Те са формирани 

основно в резултат на приложеното минерално торене, в по-малка степен от приложената 

предсеитбена обработка, най-незначително е влиянието на химичната компонента на 

интегрираната борба с плевелите. Във второ сеитбообращение ефектът от пръскането с 

хербициди е статистически доказан. Най-значим е приносът за формирането на добива на 

интегрираната борба през втората година, а най-малък -през третaта година, което е 

резултат от успешното отстраняване на плевелната конкуренция през първите години на 

полския опит; Установени са по-големи стойности за абсолютната и хектолитровата маса 

на зърното при вариантите със система с по-интензивна обработка на почвата в сравнение с 

тази с минимални обработки (O2), вероятно поради осигуряването на повече продуктивна 

влага. Осреднените стойности на основните елементи на структурата на добива (тегло на 

зърното в един клас, абсолютна маса на 1000 броя зърна и хектолитрова маса) са 

доказателство за влиянието и на вида на интегрината борба с плевелите. Следователно 

влияние оказва и взаимодействието между двата компонента в нея.  

3. От изпитваните агротехнически фактори, системата на обработка на почвата оказва 

по-голямо влияние върху степента на заплевеляване. При прилагане на разрохкване като 

основна обработка се постига понижаване на степента на заплевеляване в сравнение с 

оранта. Анализът на резултатите от заплевеляването на посева с царевица показва, че е от 

смесен тип. Преобладаващи са видове от групата на къснопролетните и многогодишните 

кореновоиздънкови плевели (до 83%). При отстраняване на едногодишните плевели се 

проявяват компесационни процеси и започва да нараства броя на представителите на 

многогодишните плевели. При условията на първата и третата година на експеримента 

проблем се явява вторичното заплевеляване на посевите със зърнени житни култури с 

къснопролетни плевели; Торенето влияе чрез подобряване на хранителния режим на 

растенията от царевица, с което успешно се конкурират с плевелната растителност. При 

неторените варианти плевелните видове са повече като брой, но с по-малка свежа и суха 

биомаса. В резултат на успешното прилагане на интегрирания метод за борба с плевелите в 

края на експеримента се установява пълно отстраняване на едногодишните житни плевели и 

значително намаляване на количествения и качествен състав на многогодишните плевели. В 

резултат на интегрираната борба във вариантите с интензивна обработка и пръскане с 

хербицидна смес се постига отстраняване на 80-87% от плевелните видове средно за трите 

години. 

4. Биометричните показатели са силно повлияни от конкретните метеорологични условия 

и по-слабо – от интегрираната борба с плевелите. При условията на средно влажна година 
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(2018 г. и 2019 г.) биометричните измервания са по-добри от отчетените през първата 

година на опита (средно суха); Не се установява съществено влияние на плевелите върху 

развитието на културните растения.  

5. По-дълбоката обработка на почвата допринася за поддържане стойностите на 

физичните параметри в по-благоприятен за отглежданите култури диапазон: 

- Влажността на почвата е основен лимитиращ фактор за развитие на културите.    

Върху съдържанието на почвена влага влияние оказва вида на обработката на почвата и по-

слабо - плътността на плевелите; 

- Приложената система на обработка оказва значимо влияние върху обемната плътност 

на почвата. При дълбоко разрохкване за царевицата, нейните стойности са по-ниски в 

сравнение с тези при оран. Макар и статистически недоказани, стойностите на този 

параметър са по-ниски след извършване на оран като предсеитбена обработка при 

пшеницата в сравнение с тези при дискуване, като разликите достигат до 0,11 g/m
3
. При 

силен дефицит на влага стойностите на обемната плътност нарастват до гранични за 

функционирането на кореновата система на растенията; 

- Общата порьозност на Излужената Смолница от Божурище е със стойности, 

благоприятни за аерацията и овлажняването на почвените слоеве с изключение на периода 

със силно засушаване през вегетацията на пшеницата и овеса. 

6. В резултат от влиянието на изследваните агротехнически фактори върху 

агрохимичната характеристика на почвата, се наблюдават следните тенденции: 

- Приложеното торене основно е повлияло на съдържанието на нитратен и амониев азот; 

- Съдържанието на фосфорни форми остава ниско. Налага се завишаване на фосфорната 

норма на торене за постигане на устойчиво ниво на усвоими фосфати; 

- Съдържанието на усвоим калий е все още задоволително, а неговото намаление и износ с 

произведената продукция е с по-малки количества от другите макроелементи. 

- Реакцията на почвения разтвор остава неутрална въпреки дългогодишните изследвания с 

варианти на интензивна агротехника върху опитната площ; 

7. Въз основа на получените данни може да се заключи, че микроорганизмите в 

ризосферата реагират чувствително на приложените агротехнически мероприятия. При 

отделните групи микроорганизми реакцията е специфична в зависимост от комбинацията на 

изследваните фактори. Най-значимо влияние върху числеността на основните групи 

микроорганизми оказва торенето. Приложените системи на обработка на почвата влияят 

положително или отрицателно върху отделните групи микроорганизми през изследваните 

години в зависимост вида на културата и фазата от вегетацията й. Степента на 

въздействие се повишава при по-дълбока обработка и при балансирано торене. 

Взаимодействието между двата фактора, съчетано с действието на приложените 

хербициди благоприятства дейността на микрофлората. Като обща тенденция в края на 

вегетацията се активират целулозоразлагащите микроорганизми и бактериите усвояващи 

минерален азот от атмосферата при условията на торените варианти. 
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ПРИНОСИ 

 

1. Направена е комплексна оценка на ефекта от прилагане на нови решения в агротехниката 

и интегрираната борба с плевелната растителност при отглеждане на зърнени житни 

култури в триполни сеитбообращения за условията на Излужена Смолница от 

Софийското поле. 

2. Доказано е, че с интегрирания метод на борба с плевелите, включващ по-интензивна 

обработка и употреба на хербициди в по-късни фази от развитието на царевица и 

пшеница, се преодолява  основния проблем с вторичното заплевеляване на посевите в 

района. 

3. Установено е, че взаимодействието между механичните и химични компоненти на 

интегрираната борба с плевелите доказано и  със значим ефект ограничава конкуренцията 

на плевелните видове. 

4. С получените резултати се допълва базата данни за основни параметри на Излужена 

Смолница набрана от дългогодишни изследвания в полски опит. 

5. Доказано е предимството на системата с по-интензивни обработки на почвата в 

сеитбообращението за повишаване на продуктивността на отглежданите култури и 

ефекта й със съчетаване с химична борба върху разпространението на плевелните видове 

при почвено-климатични условия на експеримента. 

6. Установени са промените в основни почвени параметри – физични, агрохимични и 

микробиологични под влияние на изследваните агротехнически фактори и е доказано 

положително въздействие на продълбочаването на орния пласт и употребата на нови 

видове торове върху общия статус на Излужена Смолница. 
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Research on Weed Vegetation on Cereal Crops and its Integration Control  

Vanya Lozanova 

 

Summary 

 

 The dissertation includes the results of four-factor field experiments conducted in the 

experimental base Bozhurishte of “N. Pushkarov " SSAPP Institute according to the scheme 

2x2x2x2 with 48 varians. In two three-pole crop rotations (wheat-corn-wheat and oats-corn-

triticale) two tillage systems were tested, respectively (O1) with more intensive tillage and 

(O2) with minimal tillage as variants of mechanical weed control. Chemical control involves 

spraying with a complex action herbicide (P1) and a herbicide mixture (P2). Two variants of 

fertilization are applied - without fertilization (T0) and with fertilization with norms 

determined according to the stock of nutrients in soil (Haplic Vertisols). 

 The results of the study allowed to draw some scientific and scientific-applied 

conclusions, the most significant of which are:  

- Applying deeper tillage and mineral fertilization with fertilizers containing easily 

absorbable forms of macronutrients creates a more favorable regime, which leads to the 

formation of more biomass from plants and greater competitiveness against weed species;  

- The most productive is the variant with fertilization, crop rotation wheat-corn-wheat 

(31010.5 pcs of Feed Unit/ha) in the more intensive plowing-loosening-plowing (O1) 

treatment, both in the treatment with herbicide and with herbicide mixture; 

- The application of integrated weed control has affected the development and productivity 

of cultivated crops. Mechanical control (tillage) has a more significant effect on productivity 

than chemical control. When applying the main tillage loosening, a decrease of 8-11% of the 

total weeding mainly with perennial root sprout weeds when compared to plowing is 

reported;  

- The most significant is the contribution to the formation of the yield of integrated control 

in the second year, and the smallest - in the third year, which is a result of the successful 

elimination of weed competition in the first years of the field experiment; higher values were 

found for the absolute and hectolitre mass of the grain in the variants with a system with 

more intensive tillage than with minimal tillage (O2), probably due to the provision of more 

productive moisture.  

- When applying loosening as the main treatment, a reduction in the degree of weeding is 

achieved compared to plowing. The analysis of the results from the weeding of the maize 

shows that it is of a mixed type. The predominant species are from the group of late spring 

and perennial root-sprout weeds (up to 83%). When removing the annual weeds, 

compensatory processes appear and the number of the representatives of the perennial weeds 

begins to increase. Under the conditions of the first and third year of the experiment, the 

problem is the secondary weeding of cereal crops with annual late spring weeds. 
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