A4 Print: за изпринтване и на периферните линии се ползва опцията „fit to page”.

Номерацията и подредбата на страниците от тук
нататък е на различен принцип от предходните!

Attention: arrangement of pages is different from now on

Някои активни вещества
(хербициди)
Съкратено изписване и цветова легенда:
ССПП - след сеитба преди поникване; СЗПП - след
засаждане преди поникване (картофи, разсадни
зеленчуци);
п. - плевели; ж. - житни; ш. - широколистни; н. някои; ф. - фаза; л. - лист; 1г. - едногодишни;
х.резист. - хормонорезистентни на 2,4 Д;
балур с. – балур от семена, балур к. – от коренища;
Забележка: Да не се ползват хербициди от една и
съща група (G) повече от веднъж на три години!
Появява се резистентност (устойчивост).
След употреба, оборудването се промива трикратно:
1.с чиста вода; 2.с добавка детергент; 3.амониеви
йони (3 промила).

P1

1 Тотално действие с/у всички житни и широколистни
плевели

Глюфозинат
амониум
а.в.;контактен, тотален
Glufosinate (G10)
ХЕРБИЦИДИ: Баста 15СЛ (овощни, лоза), Баста 15СЛ като десикант (соя, люцерна семепр., ориз,
слънчоглед), Баста 20СЛ (домати, лук, ягоди - след
последна беритба, лозя, стърнища, канали), Баста
20СЛ - като десикант (ориз, картофи - преди
прибиране,
соя,
люцерна
семепр.)
ДЕЙСТВИЕ: Инхибитор глутамин синтаза; Причинява
натрупване на амониеви съединения и самонатравяне.
ПРИЛОЖЕНИЕ: По-ефективен спрямо широколистни
плевели и след поливка. При засушаване и висока t° за да
запазят влагата затварят устицата (ниска транспирация) и
удебеляват восъчният налеп в/у предпазната кутикула и
поради това към р-ора се добавя 1% амониева селитра.
При стърнища и канали се ползва в активна вегетация на
плевелите (височина 15-20 см.; многог.ш. във ф.
бутонизация; поветица ф. цъфтеж). През влажни години
при уплътнено ползване на площите се комбинира с
основната обраб. на почвата и се прилага периодично за
бързо изтощаване на многогод. плевели (с глифозат се
чака месец). Най-податливи са плевелите във фази
съответно при ш. (начало интенз. растеж) и ж. (нач.
братене).
Хербицид: в овощни (без слива и праскова) се ползва в
акт. вегетация на плевелите с насочено пръскане.
Повреди в/у зелена (млада до 3 г.) кора. Почиства
едновременно издънки и плевели (само надземна маса не е системен). При зеленчуковите ССПП (домати),
СЗПП
(лук)
при
поникнали
плевели.

Десикант: в съотв. ниво на влажност на продукцията и
изсушаване на зелените части на култура и плевели.
Обикновено насаждението се създава в/у чиста от
плевели площ, а през вегетацията е ползван балурицид
(Тарга супер). В края на вегетацията ускоряването
срока реколтиране се съчетава с борба с/у смесено
заплевеляване чрез Баста СЛ.
Глифозат а.в.; Glyphosate (G9) системен, тотален
ХЕРБИЦИДИ: Наса 360СЛ, Космик СЛ, Доминатор
360СЛ, Доминатор ултра, Глифозат-С СЛ, Глифос
36СЛ, Глифос супер 45СЛ, Глифоган 480СЛ/Глифоголд
480СЛ, Баркли Галъп 360 и Варварин 360, Раундъп,
Раундъп екстра СЛ, Ефазат 36СЛ и Глифъп 36СЛ,
Сателит 360СЛ, Тайфун СЛ, Торинка, Тревисимо СК,
Тъчдаун
систем
4
360СЛ.
ДЕЙСТВИЕ: Инхибитор EPSP синтаза; Транспортира се
към кореновият връх и смущава функциите му.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Обикновено се прилагат след
прибиране на предшественика (кр.юни, юли) при
наличие на коренищни и кореновоиздънкови плевели в
активна вегетация с добре развита листна маса. Фазите
през, които оттокът към корените е най-силен са: мн.ш.
(бутонизация); мн.ж (изметляване); поветица и вълча
ябълка (цъфтеж); храсти (след буен растеж), а 1г.ж. са
най-чувствителни във ф 3-4л. Две-четири седмици след
третирането се провежда дълбока обработка за изваждане
на кореновите отрязъци и изсушаването им (това
почистване се провежда независимо от стандартните
технологии след окопни или култ. със слята повърхност).
Дозите са нарастващи според устойчивостта и фазата на
развитие на плевелният състав, както следва: балур,
паламида, поветица, тръстика, вълча ябълка, къпина,
храсти.
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2. При минимална обработка напролет, както при
зеленчукови и окопни (околосеитбено). ССПП (при
поникнали плевели, без почвено последействие).
3. Намират приложение и през вегетацията на
културите. Пръска се насочено в междуредието с
намалено налягане на дюзите, с употреба на преграждащи
материали (найлон) за да не попадне върху култ.
растение. Внимава се за отнасянето на парите по посока
движение на въздуха и се избягват ветровити дни.
4. В овощни градини първо се премахват издънките от
приземната част на дърветата и се изчаква зарастването
им преди приложение в околостъблените кръгове. В лозя
първо се премахват лакомците, лозите се привързват,
изчаква се седмица за зарастване на раните и се пръска
насочено (предпазни ръкави) в междуредието.
5. В края на вегетацията (преджътвено - 10 дни преди
реколтиране) през влажни години, като десикант в
пшеница, ечемик, овес, соя, слънчоглед. Следжътвено
(сламата
от
стърнищата
се
изнася).
6. Третирането на крайпътни отводнителни канали и
ж.п. линии е през пролетта (апр., май) и лятото (юни, юли,
авг).
7.Комбинираният препарат с това а.в. Тревисимо
(+диурон почвен с дълго последействие) се прилага в лозя
преди отваряне на пъпките и два месеца след това като
предварително се премахват лакомците, лозите се
привързват, изчаква се калусиране и се пръска насочено в
междуредието (намалено налягане на дюзите).
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Дикват а.в.; Diquat (G22)
контактен, тотален
ХЕРБИЦИДИ: Реглон форте СЛ (лоза, овощни (стари
ябълкови градини, слива и праскови - разсадници);
десикант: рапица, картофи), Реглон форте СЛ +
прилепител
(като
десикант).
ПРИЛОЖЕНИЕ: Само с лични предпазни средства
(умерено токсичен). Най-бързо действие (унищожава в
рамките на денонощие). Като вегетационен хербицид в
трайните насаждения се внася в активна вегетация на
плевелите (20-30 см.). Може да се прилага като тотален
спрямо плевелните асоциации от ливаден (вътрередова
ивица) и окопен (междуредия) тип с предпазване на
културата от препарата. Осигурява чисти насаждения в
рамките на месец, след което многогодишните п. развиват
издънки.
Като десикант (памук, кориандър, слънчоглед, люцерна
семепр., соя, ориз) се прилага в съответната фаза на
узряване на продукцията особ. във влажно време (т.нар.
контролиран
момент
на
прибиране).
ДЕЙСТВИЕ: Подтиска фотосистема I; Причинява
натрупване на пероксиди и разпад.
Тотално действащите хербициди (трите по-горе)
обикновено се прилагат след прибиране на
предшественика
(юни,
юли,
авг).
През вегетацията (глифозат а.в.) само чрез насочено
пръскане с ниско налягане в дюзите, като културите
се
предпазват
чрез
завиване.
В края на вегетацията (глюфозинат амониум а.в.) на
културите като десикант с отмиране на надземната
им маса заедно с плевелите.
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Бентазон а.в.; Bentazon (G6)
контактен 1г.ш.
ХЕРБИЦИДИ: Базагран 480СЛ, Камбио СЛ (+дикамба и
мн.ш.)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Нужда от обилно покритие при пръскане
(контактен).
Базагран се внася във фаза 2-4 лист на плевелите (ф. 2-4
л. на лук, соя, ориз, чесън, картофи, фасул), (ф. 2-4
трил. грах, млада люцерна, фъстъци), (ф. розетка
копър, резене, хизоп), (5-8 см. височина на лен). Камбио
при пшеница и ечемик (ф. братене), и царевица (ф. 3-5
л.
култура
и
плевели).
При нахут, бакла, леща третирането с Базагран
(вегетация м.май) е добре да се предшества присеитбено
от метрибузин (повреди по семеначета - леща) или
пендиметалин (H. Ghosheh, M. El-Shatnawi, 2003)
Принципно схемата, която се следва е: 1.околосеитбено,
почвено с/у ж. прилагане на пендиметалин а.в. или sметолахлор а.в.; 2.в ранна вегетация на културата с/у
ш. бентазон а.в. или линурон а.в.; 3.през вегетацията
незвисимо от ф. на поливната култура с/у ж.
приложение
на
балурицид;
ДЕЙСТВИЕ: Подтиска фотосистема II; Също като G5 и G7,
но с различен подход.
Фенмедифам а.в. и Десмедифам а.в.;
Phenmedipham (G5) + Desmediphamконтактен 1г.ш.
(G5)
ХЕРБИЦИДИ: Битъп компакт, Бетанал АМ11 (зах.
цвекло, ягоди - до 2-4 л. плевели), Бетанал прогрес
(+етофумезат)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Фенмедифам (зах. цвекло, спанак,
трапезни цвекла) в комбинацията си с десмедифам се
ползва при захарно цвекло.
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2 Листно приложение с/у широколистни плевели

МЦПА (аминна сол) а.в.; MCPA (G4) системен ш.
ХЕРБИЦИДИ: Агроксон СЛ, 2M-4X (лен), Оптика трио
СЛ (дихлорпроп-П+МЦПП) и х. резистентни, У-46 М
флуид
(1г.ш.)
(ефективни
са
над
10-12°С)
ПРИЛОЖЕНИЕ: При ечемик и пшеница във фаза
братене на културите. Агроксон може да се прилага към
най-чувствителната житна култура (овес), а поради
"мекото" си действие е допустим дори във ф. вретенене.
Принципно най-ефикасна е борбата с/у плевели в есенножитните, когато се извежда околосеитбено. Когато
това се комбинира с оптимален срок сеитба (и
валиране) и предзимно внасяне 30% от азотната доза,
създаваме
предпоставки
за
ниско
пролетно
заплевеляване. Съчетаването на тези фактори
невинаги е възможно и се налага пролетно третиране.
Рано напролет преди вегетация, площта се обследва за
вида, фазата и степента на заплевеляване за да се
определи дозата и хербицидът, приложим след
възобновяване растежът на плевелите. Целта през
вегетацията е недопускане на плевели преди ф.
вретенене на културата, които силно редуцират
добива.
ДЕЙСТВИЕ: Имитира растителните хормони; Синтетичен
ауксин.
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Поради десмедифам хербицидите се прилагат най-късно
90 дни преди реколтирането на зах. цвекло. Внасят се до
ф. 2-4 лист на плевелите. Битъп компакт и Бетанал АМ11
еднократно (ф. 1-ви чифт същински листа зах. цв.) или
двукратно (първо във ф. 1-ви чифт същ. л. зах. цв., и
седмица след това). Бетанал прогрес само двукратно.
ДЕЙСТВИЕ: Фенмедифам, както и десмедифам подтискат
фотосистема II;
Трибенурон а.в.; Tribenuronсистемен
1г.ш.
+
(G2)
х.резист.
ХЕРБИЦИДИ: Алай макс (+метсулфурон G2 и мн.ш. в/у
угар,
както
и
храсти),
Хармони
екстра
(+тифенсулфурон G2 и мн.ш.), Гранстар Супер 50СГ
(+тифенсулфурон и мн.ш.), Гранстар 75ДФ и Тример
75ДФ, Експрес 50ДФ (PR64E83 Слънчоглед, 2-6 л.
плевели), Корида 75ВДГ и Питон 75ВДГ (при пшеница
след 3 л.), Хемтрибе 75ВГ (при почвена влага се
абсорбират
и
от
кълновете)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Алай макс (пшеница, ечемик) се внася
след 2-3 л. до нач. вретенене на културата. Хармони
екстра (пшеница, ечемик - след 3 л. до края на ф.
братене) е ефективен в ранни фази плевели. Гранстар
супер (пшеница, ечемик - ф. братене) се внася във ф. 2-4
л. широкол. п. и ф. розетка паламида. Гранстар 75ДФ и
Тример 75ДФ (ечемик, пшеница - след 2-3 л.) се внася
във ф. 2-4 л. плевели (при необх. се добавя 2,4D),
Хемтрибе 75ВГ (пшеница, ечемик - братене) се внася до
2-4
л.
плевели.
Към Хармони екстра, Гранстар 75ДФ, Тример, Корида,
Питон се прибавя прилепител Тренд 90 (0,15%).
ДЕЙСТВИЕ: ALS инхибитор; Прекратява клетъчното
делене в точките на нарастване (корен, филизи).

2,4 Д естер а.в. + Дикамба
а.в.;
2,4-D esters (G4) + Dikambaсистемен ш. (надз. маса)
(G4)
ХЕРБИЦИДИ: Матон 600ЕК (само 2,4Д естер), Дифендър
СЛ (+ дикамба надземна маса и х. резист.), Мустанг
300/6,25 СК (+ флорасулам G2 и хормоно-резист.,
натрупва
се
в
корена)
ПРИЛОЖЕНИЕ: 2,4Д е най-ефективен спрямо
бързорастящи плевели в ранните им фази. Естерната
форма е с по-агресивно въздействие от аминната сол,
но с по-ниска селективност (спрямо ам.сол), поради
което преди приложение посевът трябва да е в добро
състояние (здрав, подхранен), особено ако сеитбата е
закъсняла и третирането е пролетно. В ранна ф. от
развит. на многогод. паламида и поветица унищожава
целият плевел, докато подземните им части не са
формирани. В по-късни ф. унищожава само надз. маса,
като разклоненията им се появяват в следващият им
вегетационен период. При ниска t°, комбинираните
препарати проявяват само действието на другите а.в.
1. Матон се ползва при пшеница, ечемик (ф. братене) и
царевица (ф. 3-5 л.), както и при ш. плевели в райграс, но
не въздейства на хормоно-резистентните: лайка, трирога
лепка, подрумче, полски мак, ралица, теменуга,
амброзия, бударица, войничица, горуха, звездица,
колендро, колянка, гр. кострец, лапад, любеничник, синя
метличина, млечки, мъртва коприва видове, незабравка,
полско огнивче, пипериче, фасулче, татул, обикн.
спореж, свиница, росопас - и поради това се предпочита
комбинираният хербицид с по-широк спектър на действие ДифендърСЛ.
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2. Дифендър се ползва при пшеница (братене) и
царевица (3-5 л.), а с/у паламида е ефективен във ф.
розетка. 3.Когато се цели унищожаване и на подземните
части на плевелите се ползва хербицидът Мустанг при
пшеница (братене), а при царевица (ф. 3-5 л.), като при
наличие паламида се прилага високата доза (60 мл./дек).
Прилагат се над 14-16°С, а за по-ефективно действие се
добавя_амониева_селитра.
ДЕЙСТВИЕ: 2,4Д и Дикамба имитират раст. хормони.
Синтетичен ауксин; Флорасулам инхибира ALS синтаза.
Йодсулфурон
а.в.
+
Амидосулфурон
а.в.;системен 1г.ш. + х.
Iodosulfuron (G2) + Amidosulfuronрезист.
(G?)
ХЕРБИЦИДИ: Секатор ОД (+антидот - мефенпир диетил)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се при пшеница и ечемик (след
3 л. до братене и малко след това), като при по-ниски t°
забавя действието си. При прораснали плевели се ползва
по-високата доза (високоселективен). Ефективен е срещу
паламида (ф.розетка, височина 10-15см.). Въздейства и на
неактивните меристеми (точки на нарастване). Почвено
торене и поливка засилват ефективността. Чувствителни
съседни култури: слънчоглед, рапица, зеленчуци, лозя и
овощни. След унищожен третиран предш. не се засява
овес, изчаква се 15 дни за пролетна ж. култура (плитка
оран), а за картофи или царевица се изчаква месец (оран
20см.).
ДЕЙСТВИЕ: Йодсулфурон е ALS инхибитор.
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2,4 Д (аминна сол) а.в.; 2,4-Dсистемен ш. (надз.
amine salts (G4)
маса)
ХЕРБИЦИДИ: Аминопиелик 600СЛ, Валсамин, Дикопур
Ф и Хербоксон Топ, Хербоксон 600, Диовид 60СЛ,
Санафен, 2,4Д аминна сол. (при житни култури и в
ливади
и
пасища)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Растенията са най-податливи в ранни
фази от развитието си, както и частите им, които са
бързорастящи. Някои плевели са "хормоно-резистентни"
поради дългогодишна неправилна употреба на това
активно вещество. Унищожава надземната маса на
многогодишните паламида и поветица, но въздействието
му върху многогодишните п. е по-продължително, когато
пръскането е извършено във ф. 15-20см. дълж. на
стъблата. Културните растения са устойчиви след 5л. до
нач.
вретенене
(пшеница,
ечемик).
Хербицидите с това а.в. се ползват при пшеница, ечемик
(братене) и при царевица (3-5 л.). Прилагат се при
температури над 14-16°С, а за още по-ефективно
действие
се
добавя
амониева
селитра.
Когато пръскането се провежда с условия на ветровито
време и препаратът се отвее към съседни посеви се
наблюдават пораженията "лист пачи крак", "клас без
зърно", "S-образно стъбло", "чупливост на стъблата". Найчувствителни на замърсяване с 2,4Д (аминна сол и естер)
са
фасул,
фъстъци,
слънчоглед.
ДЕЙСТВИЕ: Имитира растителните хормони; Синтетичен
ауксин.

P11

3 Листно приложение с/у житни плевели (и типични
балурициди)

Тралкоксидим а.в.; Tralkoxydim (G1) системен 1г.ж.
ХЕРБИЦИДИ: Грасп 25СК* При попадане в/у кисела
почва се отбелязва по-продължително задържане в ПК.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Летлив - съхранява се в плътно затворени
съдове. Да се избягват прекомерно влажни или сухи
почви. Прилага се рано напролет (над 15° С) при
заплевеляване с див овес (3 л. до края братене), когато
пшеницата и ечемика са в началото на трайната си
вегетация. Въздейства и на други ж. плевели, но в ранни
фази. Поради слаба прилепимост се прилага в смес с
Атплюс 463. Употребява се и в посеви с ръж и
тритикале. Смесване с Дерби намалява ефективността,
а смес със сулфонилуреи да се избягва;
Увеличаване на добива и кълнителната енергия при
твърдата пшеница (Възход) се отбелязва при внасяне със
стимулатора Тритимил във ф. братене на пшеницата
(Делчев, Г., Колев, Т., Ненкова, Д. 2007-2009 г.).
ДЕЙСТВИЕ: Подтиска растежните точки. Инхибира ацетил
CoA карбоксилазата.
* ЗАБЕЛЕЖКА: извън употреба.
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Римсулфурон а.в.; Rimsulfuronсистемен 1г.ж. и н.ш.
(G2)
+ балур к., пирей
ХЕРБИЦИДИ: Титус 25ДФ - добавя се прилепител (Електцаревица
или
Тренд)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Да не се съхранява при влажни условия.
При царевица (до ф. 8-ми л.) за зърно и силаж се прилага,
когато ш. плевели са във ф. 2-4 л., а 1г.ж. фаза 1-6 л. до
братене. Високата доза е за многогодишните житни балур
от коренища и пирей (височина 20-25 см.). По-ефективен
при топло и влажно време. Не се ползва при пуклива и
зах.
царевица,
както
и
за
семепроизв.
При картофи (5-20 см., еднократно или двукратно) и
домати (след 4 л. безразсадни) се прилага в същите
фази на плевелите. Спрямо сорт Бинте проявява
фитотоксичност.
Слабо засяга свиница, лобода, паламида, лепка (бързо го
метаболизират и разграждат). Двукратно приложение при
настойчив балур (втор. запл. от семена). Въздейства на
надз.
маса
поветица.
7 дни карантина спрямо органофосфорни инсектициди.
Целта е да се опази царевицата до 7-8 лист, до която
фаза
е
силно
повлияна
от
плевелите;
Нетретирана царевица на поливни площи значително
редуцира добива (сорт Furio), а употреба на Титус
предполага увеличение с 60%. (Базитов, В., И.
Господинов,
Р.
Петкова,
2004)
ДЕЙСТВИЕ: ALS инхибитор; Прекратява клетъчното
делене.
Феноксапроп а.в.; Fenoxapropсистемен 1г. и мн. ж.
(G1)
+ балур, троскот
1. ХЕРБИЦИДИ: Пума супер 7,5ЕВ, Скорпио супер 7,5ЕВ
и
Имаспро
7,5ЕВ,
Фокстрот
69ЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ: Съхранявано над 37° С, това а.в. губи
трайността си. При пшеница и ечемик (3л. до флагов л.)
се внася във ф. 3 л. до края на братене на дивия овес
(основен_плевел_в_житни).
2. ХЕРБИЦИД: Фуроре супер 7,5ЕВ (слънчоглед, зах.
цвекло, фасул, картофи, грах, соя, домати, пипер, гл.
зеле?, праз?, лук, чесън). Независимо в коя фаза на
културата
напълно
селективен.
ПРИЛОЖЕНИЕ: При 1г.ж. (3-5 л. до нач. братене) се
прилага ниската доза. При наличие на мн.ж. балур к. (20
см.) се прилага високата доза. При борба с троскот и
пирей в междуредия (дъждовни периоди) се ползват повисоки дози, но се внимава за праговата поносимост на
осн. култура и се завиват предпазно с найлон за да не
попадне хербицид. На поливни площи (зеленчуци) се
пръска
двукратно
с/у
балур
от
коренища.
ДЕЙСТВИЕ: Подтиска растежните точки. Инхибира ацетил
CoA карбоксилазата.
Вегетационни противожитни (типични балурициди) –
листно приложение

Флуазифоп-П-бутил
а.в.;системен 1г. и мн.ж. +
Fluazifop (G1)
балур к.
ХЕРБИЦИДИ: Фузилад форте 150ЕК + прилепител
(+фомезафен
с/у
1г.ш.)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Типичен балурицид ползван при житни
плевели в широколистни култури (независимо от фазата
им, обикновено при по-късно заплевеляване). Най-високо
ефективен е след окопаване и подхранване на влажна
почва при слънчево време. Сърфактант или растителни
масла подобряват ефективността (восъчен налеп при
засушаване).
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При 1г.ж. (ф. 3-5 л.) с ниската доза, а високата доза е при
наличие и на мн.ж. (троскот, пирей) + балур к. (височина
10-20 см.) за култури слънчоглед, памук, тютюн, соя,
фасул, фъстъци, домати, пипер, картофи. При
самосевки (3-5 л.) от житни култури напролет в
маслодайна
рапица
с
ниската
доза.
Не се третира над 25°С - устицата са затворени и
системното насищане с препарата ще е намалено.
Смесим с Базагран (соя) и Зенкор (картофи, домати).
ДЕЙСТВИЕ: Подтиска растежните точки. Инхибира ацетил
CoA карбоксилазата.
Квизалофоп-П-етил
а.в.;системен 1г. и мн.ж.
Quizalofop (G1)
ХЕРБИЦИДИ: Тарга супер 5ЕК (типичен балурицид)
ДЕЙСТВИЕ: Ацетил CoA карбоксилаза инхибитор и
блокира синтеза на маст. к-ни ползвани за кл. мембрани.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Да не се съхранява под 0° С! Сърфактант
или растителни масла за максимален ефект.
При 1г.ж. (ф. 3-5 л.) с ниската доза, а по-високите дози са
при наличие и на мн.ж. (троскот, пирей - ф. 3-5 л.) и балур
к. (височина 10-20 см.) в културите домати, слънчоглед,
соя, зах. цвекло, памук, тютюн, фасул, картофи, лук,
ягоди. Най-високите дози при малини и лозя. При
самосевки (3-5 л.) от житни култури в маслодайна рапица
с_ниската_доза.
Балурицид при житни плевели (3-5 л.) в голям брой
широколистни култури (независимо от фазата им). По
начало, насаждението се създава в/у чиста от плевели
площ, и през вегетацията с това а.в. се третира
вторичното заплевеляване (депозит от минали години).
А по-късно през вегетацията при смесено заплевеляване
с ж. и ш. плевели, третиране с Баста СЛ за
унищожаването им заедно с надземната маса на някои
от културите.
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1г. и мн.ж. +
Пропаквизафоп а.в.; ? (G?) системен
балур
ХЕРБИЦИДИ: Ажил 100ЕК (+сърфактант) (типичен
балурицид
вегетационен
противожитен)
ПРИЛОЖЕНИЕ: При директна сеитба на зеленчуците,
плевелите ги изпреварват, а депозитът от плевелни
семена създава вторично заплевеляване през
вегетацията. Според очакваното заплевеляване се
прилагат съответно: 1.хербицид с/у житни
(ССПП/преди
разсаждане);
2.хербицид
с/у
широколистни (ранна вегетация); 3.балурицид (покъсно през вегетацията след провокиране към растеж поливка,
окопаване).
Ниските дози (фаза 3-5 лист плевели) Ажил се прилагат
при заплевеляване с 1г.ж., а по-високите дози за мн.ж.
троскот и пирей (балур 10-20 см.). Прилага се независимо
от фазите на развитие при слънчоглед, зах. цвекло,
тикви, пъпеши, соя, памук, домати, лук, пипер. Найвисоките дози са при ягоди и малини. Дозите при рапица
са най-ниски, като при тази култура в това а.в. може да се
извежда борба само с/у 1г.ж.
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4 Листно приложение с/у житни и широколистни

и ш. + див
Пироксулам а.в.; Pyroxsulam (G2) 1г.ж.
овес
ХЕРБИЦИДИ:
Палас
75ВГ
ПРИЛОЖЕНИЕ: В житни култури във фаза начало на
братене до второ коляно. Плевели (житни 3-4 брат;
широколистни
2-8
л.).
Еднократно
третиране!
Ефективен с/у трирога лепка (ранни фази), див овес
(независимо от фазата), полска овсига, райграс видове.
Недостатъчно ефективен с/у паламида, мак. Предозиране
(20, 40 и 80 g/dек) в ечемик (Веслец) предизвиква лека
хлороза и скъсени класове, предизвиква изоставане в
растежа (Обзор), силно изоставане в растежа и
антоционова окраска (Дунав 1). Фитотоксичността при
предозиране при културите ечемик и овес (загива) отчасти
се дължи на непряко нарушаване на фотосинтетичният
процес.
(Митков
А.,
2012)
ДЕЙСТВИЕ: ALS инхибитор; Прекратява клетъчното
делене (триазолопиримидинов сулфонамид).
5 Почвено и листно приложение с/у широколистни
плевели

Линурон а.в.; Linuron (G7)
системен 1г.ш.
ХЕРБИЦИДИ: Хербицидите с това а.в. са: Афалон 45СК,
Калин ФЛО (+ нахут, чубрица, резене, лук, соя, фасул,
леща), Линурекс 45СК, Линурекс 50СК, Линурон 45СК, а
указанията според етикета им. През сухи години на
песъчлива почва (да се избягва) са възможни остатъчни
количества, повлияващи следващата култура. Разсадът от
домати, пипер, ягоди може да бъде предпазен чрез
предпосадъчно овалване (напудряне) на корените или
субстратните гилзи в промит с вода активен въглен
(обезкислен), а впоследствие корените проникват в чиста
почва.

Хлорсулфурон а.в.; Chlorsulfuronсистемен 1г.ш. +
(G2)
х.резист.
ХЕРБИЦИДИ: Глийн 75ДФ, Игъл 75ДФ, Спринт 20ВП,
Спринт 75ВП (персистентност на леки почви !)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Внасянето на хербициди около сеитбата
(преди или след) елиминира плевелите отрано, но
практически не винаги е възможно. Отглеждането на
царевица като 2-ра култура след пшеница изисква
оптимална организация за есенна подготовка в есенножитните посеви. Хербицидите обединяващи почвено и
листно действие (ранни ф. на пл.), отчасти улесняват
борбата с/у плевелите при подобно уплътнено ползване.
При пшеница (монокултура) може да се ползва ССПП,
както и във ф. 3-5 лист на културата. Ечемик
(монокултура) ф. 3-5 л. Овес. При лен се внася във ф.
елхичка, а в ливади и пасища, когато папратта е в
активен растеж. Може да се прилага спрямо
необработваеми площи и при поддърж. на угар. Повисоките дози а.в. са за почвено приложение.
Недостатъчна ефективност на алкални и варувани почви
(над
pH
7.5).
ДЕЙСТВИЕ: ALS инхибитор; Прекратява клетъчното
делене в точките на нарастване (корен, филизи).
Метрибузин а.в.; Metribuzin (G5) системен 1г.ш. и н.ж.
ХЕРБИЦИДИ: Зенкор 70ВГ, Зино 70ВП, Еклипс 700ВДГ
(фитотоксичност песъчл. почви - хумус под 1%)
ПРИЛОЖЕНИЕ:На тежки почви се завишава дозата, а
когато са преовлажнени се предпочита листно третиране.
Окончателното профилирането на почвата се извършва
преди пръскането, а 40 дни след това обработките се
избягват - нарушават образуваният хербициден слой.
Добра смесимост с бентазон.
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ДЕЙСТВИЕ: Подтиска фотосистема II. Също като G5 и G6,
но
с
различен
подход.
ПРИЛОЖЕНИЕ: А. Почвеното действие (кореново и чрез
котиледоните) е най-силно при приложение преди поливка
(лайка, маргаритка, пача трева, спореж) и се внася ССПП
при слънчоглед, картофи, соя, моркови, кориандър.
Големи колич. валеж, поливки увличат до корените с
проява
на
фитотоксичност.
Примерна схема с участие на линурон а.в. (соя), според
очакваното
заплевеляване
е
съответно:
1. предсеитбено s-метолахлор (1г.ж. и н.ш.) или ССПП
пендиметалин
(1г.ж.
и
н.ш.).
2. ССПП линурон а.в. (1г.ш.) предполивно. или нач.
вегетация 2-4 трил. в междуредия бентазон (1г.ш.).
3. през вегетацията поради поливките балурицид (1г. и
мн.ж.), независимо
от
ф. култ.
растение.
4. в края на вегетац. за ускоряване на реколтирането и
смесено заплевеляване се третира с Баста.
Б. Листното селективно действие през вегетацията на
културите в ранни фази от разв. на плевелите е найрезултатно при засушаване (пролет): фасул, царевица,
моркови (от ф. 1-ви същ.л. до 2 мес. преди прибиране),
картофи, мента, целина, праз, лук 1,2,3-та г. (ф. 3 л.),
бакла, соя и грах. При смесване с листен N тор е
възможна фитотоксичност под формата на листен пригор.
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Картофи: СЗПП (след 40 дни се загърлят), или
вегетационно при 10-20 см. височина на културата, а при
чувствителни сортове само почвено с ниски дози.
Домати: преди разсаждане или при 1-ва цветна китка.
Домати (безрасадни), татул: при 1-ва цветна китка.
Фитотоксичен при домати в ранни ф. (до 4 л.) и е
препоръчително двукратно - ССПП и 4-6 лист, не се
ползва в култивационни съор. При царевица (пълзящ
щир) насочено с ниско налягане в дюзите с ограничител в
междуредията.
В
насаждение
от
люцерна
предвегетационно. Соя, копър, резене: ССПП. Грах (ф.
8-15 см., 3-5 трилистник), да се избягват леки почви и е
чувствителен в ранни фази. Почвеното действие е 3-4
месеца
(според
t°,
валежи,
почвен
тип).
След третиран предшественик (картофи), преди
чувствителни втори култури (житни, моркови, грах) се
извършва дълбока обработка (намалява концентрацията в
почвеният
хоризонт).
ДЕЙСТВИЕ: Подтиска фотосистема II; Също като G6 и G7,
но с различен подход.
Оксадиаржил а.в.; Oxadiargylконтактен 1г.ш. и н.ж.
(G?)
ХЕРБИЦИДИ: Рафт 400СК, Рафт 800 ВГ (синап, щир,
абутилон и кисели треви; намалява бутрак)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Целта е да се опази слънчогледът до 7-8
лист, до която фаза е силно повлиян от плевелите
(значително намалява добива). При фитотоксичност в/у
културата (унищожаване), почвата се обработва и след
това се сее слънчоглед. Слънчоглед, картофи: ССПП.
За ефективно въздействие се поддържа влажен
повърхностен слой за добър контакт с поникващите
плевели (до 60 дни, а полуразпад: 40 дни).

През вегетацията (слънчоглед независимо от фазата) се
прилага в ранни фази (до 1л.) в момента на поникване на
плевелите (вкл. балур от семе, а поветица до 5-8 см.
дълж.);
Изпитан е успешно в комбинация с листен тор при памук
(Стоилова А., Н. Вълкова и екип, 2010 г.).
Рафт 800 ВГ - Слънчоглед, тютюн (ССПП или
вегетационно при 1-ви л. на плевели); Памук; ориз (ССПП
и преди заливане, при упорити плевели), леща,
фъстъци, моркови, бял трън, невен (ССПП);
Картофи (СЗПП), Домати, пипер (ССПП или преди
разсаждане); Лук (СЗПП или вегетационно при ф. 1л.
плевели); Лавандула, рози (преди вегетация на културата
и плевелите); Мента (след разсаждане или преди
вегетация).
Оксифлуорфен
а.в.;контактен 1г.ш. и н.мн.ш.
Oxyfluorfen (G14)
+паламида (само надз.)
ХЕРБИЦИДИ: Галиган 240ЕК и Оксиган 240 ЕК, Гоал 2Е,
Гоал 4Ф При очаквано заплевеляване с 1г.ш. се прилагат
почвено - персистентност до 6 месеца при високи дози и
хладна_година.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Гоал 2Е: Слънчоглед (ССПП или
вегетационно 2-4л. плевели); Фъстъци, соя, памукфитотокс. (ССПП); Домати, пипер, тютюн, зеле (преди
разсаждане на постоянното място); Ориз (кандри 2-4 л.
плевели); Лук (ССПП или СЗПП или ф. 3-4л.); Бор, смърч.
Зеленчукови, овощни, лоза (април, май след пръскане и
силен дъжд бързопреходни фитотоксични петна); Овощни
разсадници, малини, градински чай (предвегетационно,
преди поява плевели). Влияе отчасти на поветица.
Гоал 4Ф: слънчоглед (ССПП или вегетационно 2-4л.
плевели),
лук
(ССПП
или
СЗПП).
Галиган: слънчоглед (ССПП), лук (трикратно, ф. 3-4л. и
през_7_дни).
ДЕЙСТВИЕ: Инхибира протопорфириноген охидаза.
Контактноподобно действие при наличие на светлина.

Триасулфурон + дикамба а.в.;системен 1г. и мн.ш. +
Triasulfuron (G2) + Dicambaх.резист.
(G4)
ХЕРБИЦИДИ: Линтур 70ВГ (в интервал 10°C - 25°C)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Почвеното действие се дължи на
достигналите количества до корена, който абсорбира
дикамба
(въздейства
на
хормонорезистентните).
Приложен през вегетацията на културите, проявява
листното и селективно действие на съставките с коренов
ефект при паламида и дълготрайно чист от плевели посев.
Пшеница, ечемик (пълно развитие на 3л. до края на
братене за пролетни житни; от 4л. до края на братене
преди вретенене за зимни житни култури). Плевели ф. 26л., паламида ф. розетка, лепка 2-5 прешлен. Евентуална
персистентност и последействие при следващите култури
(внимателно планиране сеитбообръщение). С/у самосевки
слънч.
хибр.
уст.
на
сулфонилуреи.
Линтур влияе благоприятно на растежа и братимостта при
ечемик (Каменица, Крамент) и увеличава реколтата от
зърно (Димитрова М., Д. Димова, Н. Кузманов. 2002).
ДЕЙСТВИЕ:Триасулуфурон е ALS инхибитор. Дикамба е
подобен на 2,4 Д (синтетичен ауксин).

6 Почвено и листно приложение с/у житни плевели

Изопротурон а.в.; (G?)
системен 1г.ж. и н.ш.
ХЕРБИЦИДИ: Изор 500СК, Протуган 50СК; (почвата да
не
е
песъчлива
хумус
над
2,5%)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Пшеница, ечемик. Почвено: ССПП (при
засушаване забавя действието си). На леки почви се
предпочита есенно листно третиране. При по-ниски
температури (препоръчително внасяне на есен)
персистентостта в почвата е по-продължителна, а борбата
е по-ефективна, когато е влажна и в градинско състояние.
Твърдата пшеница и овесът проявяват чувствителност.
Листно: внася се, когато условията за развитие на
културите са благоприятни - наесен след 3л. до кр.братене
на културата, до 3л. плевели; При закъснял посев напролет до ф. кр.братене, но в ранни ф. на плевелите (до
3л.), след подхранване. Закъснение се допуска на високи и
хладни места с по-късни фенофази п. Температурата на
въздуха (вегетац. третиране) да не е под 10°С. Не се
прилага при прогноза за t° близки до нула. Смеси с листен
тор (над 25°С пригор), оптимизират почвеното торене,
подпомагат културата в усл. на стрес, но могат да влошат
селективността.
Предпосевното внасяне на хербицид (есен), сеитба в
оптимален за мястото срок и валиране, есенно внесен
30% от азота са предпоставки за слабо заплевеляване с
1
г.
напролет
(не
се
третират).
Действат спрямо ж. плевели от 3-та група при пшеница и
ечемик (лисича опашка, ветрушка, едног.райграс,
едног.метлица, див овес, житна пиявица, овсига). Високите
дози
са
за
почвено
приложение.
Комб. препарат с това а.в. (Кугар +дифлуфеникан) е
приложим и с/у 1г.ш. и х.резист, а високите дози с/у лепка.
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1г.ж. и
Пендиметалин а.в.; Pendimethalinсистемен
н.ш.
(G3)
+ синя китка
ХЕРБИЦИДИ: Стомп нов 330ЕК (изисква влажност за
проява
на
почвеното
действие)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Стомп (пендиметалин а.в.) чрез изявеното
си почвено действие до голяма степен подменя
използваният при много култури, но отпаднал Агрифлан
(трифлуралин а.в.). Физиологично устойчиви на
пендиметалин а.в. са: фасул, памук, слънчоглед, соя,
фъстъци, грах, при които може да се инкорпорира плитко
за предпазване от слънчевата светлина. Прилага се в/у
почва
чиста
от
плевели
(след
обработка).
Царевица, слънчоглед (ССПП или в нач. вегетация
култура до 2-ри л. плевели); Ориз (ССПП или ф. 2-3л.
култура) Домати, пипер, тютюн (преди разсаждане);
Лук (ССПП, СЗПП); Картофи (СЗПП и след 40 дни се
загърлят); Пшеница, ечемик, соя, фасул, нахут,
кориандър, памук (ССПП); Ягоди, малини, овощни
градини (рано напролет, след първата обработка);
Мента,
гладиоли-луковици.
Въздейства на по-голям брой ш. плевели (отколкото на ж.),
но е регистриран с/у "1г.ж. и н.ш.". Може да увеличи
обхвата на въздействието си при слънчогледови
хибриди (Рими) толерантни на това а.в., като се внася
заедно с Пулсар във ф. формиране 2-4 двойка листа на
слънчогледа (1г.ж. и ш. + Orobanche sp.).
ДЕЙСТВИЕ: Подтиска митотичното делене във
формиращите се корен и филизи.
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7 Почвено приложение

Изоксафлутол а.в.; (G)
системен 1г.ж. и ш.
ХЕРБИЦИДИ: Мерлин 750ВГ* (почвен - след поливка
се поема от коренчетата и подз. стъбла)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Царевица, памук, нахут, лен, резене
(ССПП); Картофи (СЗПП); Лавандула, рози, градински
чай (напролет преди вегетация култура и плевели при
добре
обраб.
и
влажна
почва).
При дъждовно време балурът от къси коренища загива, а
развитите растения формират стерилни семена. Може да
се "активира" чрез включване на дъждовална инсталация
(при гравитачно се измива частично). При засушаване
плевелите проникват в чист слой без да се засегне
растежът. Културите загиват при плитка сеитба. Активен
срещу резистентните (s-метолахлор): абутилон, бутрак,
галинзога, синап, ряпа, ч.к.грозде. След третиран
предшественик (царевица) се извършва дълбока
обработка и се сеят житни, но не и бобови. Проявява и
вегетационно действие спрямо плевели в/у угар.
Възможно е и предсеитбено внасяне (до 2 месеца), но
обработките след това се избягват тъй като премахват
хербицидният
слой.
Комбиниран препарат с това а.в. (Мерлин Дуо
+тербутилазин) може да се приложи и през ранната
вегетация на царевицата (до 3л.) при поникнали плевели
(само ш. във фаза кръстосване). Дозите се увеличават
последователно: картофи (неизявен ефект), памук,
лавандула, като царевицата е най-устойчива с най-високи
дози, водещи до силно повлияване на плевелите.
При смесване на Мерлин с Нитрогард 880ЕК, ацетохлорът
се активизира от влагата около сеитбата на царевицата и
се разгражда от слънцето, а по-късно Мерлин 750 се
"активира" чрез дъжуване.
* ЗАБЕЛЕЖКА: Заменен с Мерлин Флекс 480СК с
добавка антидот (ципросулфамид), който подобрява
селективността към царевица.

Използвана литература:
1. Арабаджиев Х., Б. Огнянов. Справочник за
приложение на хербицидите с цветен албум.
Виденов & син, ПантаНео, 4-то изд.
2. Малинов В., Защита на културите от плевели, изд.
Василина, Варна, 2005 г.
3. Peachey E., T. Miller, A. Hulting., PNW Weed
Management Handbook, Agrochemicals and their
properties, C 1-35, March 2013.
4. Тонев, Т., И. Желязков, Щ. Калинова, М.
Димитрова, Ив. Жалнов. Ръководство за упр. по
хербология. Акад. изд. Аграрен унив., 2002.
5. Тонев, Т., А. Николов, Г. Сенгалевич.
Ръководство за приложение на хим. средства в
растителната защита. ВСИ, 1999.
6. Записки на А. Начев от лекции - хербология,
водени от проф. Мая Димитрова, IX-XII 2013 г.,
Аграрен университет - Пловдив.
7. Интернет база данни Агропал. Списък на
разрешените продукти - http://agropal-bg.com/

Пловдив
Хербицидите са актуални към 24 януари 2015 г.
Поддържащ сайт на: http://plants.dir.bg/
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S-метолахлор а.в.; S-metolachlorсистемен 1г.ж. и н.ш.
(G15)
+ балур с.
ХЕРБИЦИДИ: Дуал голд 960ЕК (оптимално действие в/у
зелените
кълнове
при
почвена
влажност)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Слънчоглед, царевица, соя, памук,
фасул (ССПП); Домати, пипер, моркови, лук, зах.
цвекло, тютюн (ССПП или СЗПП), проява на
фитотоксичност на леки почви при лук от семе; Картофи
(СЗПП и след 40 дни се загърлят). Люцерна. Сорго
(семената
предварително
с
антидот).
Като типичен почвен хербицид може да се приложи:
1.няколко седмици преди сеитбата; 2.непосредствено
преди сеитбата; 3.ССПП; При засушаване се
инкорпорира околосеитбено. Селективността се
проявява чрез липсата на въздействие върху културите
поникващи през хербицидният почвен слой. Освен за
изброените регистрации, е приложим за повечето култури
(над_70).
Комбиниран препарат с това а.в. (Лумакс 538СК
+мезотрион +тербутилазин) при очаквано смесено
заплевеляване се прилага ССПП или през ранната
вегетация на царевицата (до 8л.) при поникнали плевели
(ж. до 2л.; ш. до 4 л.; паламида - розетка до 5 см.) при
устойч. на ALS-инх., триазини (Зенкор), глифозат.
ДЕЙСТВИЕ: Инхибитор на синтезът на дълговерижни
мастни к-ни на раст. точки корен и филизи.

P28
P26

Ключови думи (алтернатива robots.txt към search engines indexing; exist if all text is bitmapped), This document contains photos, pics, снимки: Herbarium, Weeds of Bulgaria,
Vegetational charts, Хербарий, Плевели, Вегетационни графики, МОНОКАРПНИ - ЕДНОГОДИШНИ ЕФЕМЕРИ, Бръшлянолистно великденче Veronica hederifolia Ivyleaved speedwell, Плевелно великденче Veronica agrestis Green-field speedwell, Арабидопсис Arabidopsis thaliana Mouse-ear cress, Сенникова весларка Holosteum
umbelatum Jagged chickweed, Гладница Erophila verna Whitlow-grass, Врабчови чревца Stellaria media Common chickweed, Едногодишна метлица Poa annua Annual
meadow-grass, Изправена незабравка Myosotis stricta Blue scorpion grass, Песъчарка (пясъчница) Arenaria serpyllifolia Thyme-leaved Sandwort, Лечебен росопас, Рожец,
Спореж, Стъблообх. мъртва коприва Fumaria officinalis Cerastium brachypetalum Senecio vernalis Lamium amplexicaule Common fumitory Gray mouse-ear chickweed Eastern
groundsel Henbit dead-nettle, РАННИ ПРОЛЕТНИ, Бабинец Caucalis platicarpos Small bur-parsley, Див синап Sinapis arvensis Charlock, Див овес Avena fatua Spring wild-oat,
Калугерка Vaccaria pyramidata Cowherb, Кривица Calepina irregularis White ballmustard, Колендро Bifora radians Wild coriander, Лепка Galium apparine (tricorne) Corn
cleavers, Летен горицвет Adonis aestivalis Summer pheasant’s-eye, Скърбица Myagrum perfoliatum Mitre cress, Слънчева млечка, Обикнов. мъртва коприва, Фасулче,
Копиевидно секирче Euphorbia helioscopia Lamium purpureum Fallopia convolvulus Lathyrus aphaca Sun spurge Red dead-nettle Black-bindweed Yellow vetchling, КЪСНИ
ПРОЛЕТНИ, Абутилон на Теофраст Abutilon theophrasti Velvetleaf, Бабини зъби Tribulus terestris Puncture-vine, Бутрак (свиница) Xanthium strumarium Rough cocklebur,
Градински кострец (едног.) Sonchus oleraceus Smooth sow-thistle, Галинзога Galinsoga perviflora Gallant soldier, Дрипавка Crepis setosa Bristly hawksbeard, Дива бамя,
любеничник Hibiscus trionum Flower-of-an-hour, Компасна салата Lactuca serriola Prickly lettuce, Дараджан, кокоше просо Echinochloa crus-galli Cockspur, Полско огнивче,
Казашки бодил Бяла лобода, Зелена кощрява, Сивосинкава кощрява, Лападоволистно пипериче, Пача трева, Европейска подсунка, Кръвно просо, Татул Торилис,
Злолетница, Черно куче грозде, Обикновен щир, Пълзящ щир, Бял щир, Anagallis arvensis, Xanthium spinosum, Chenopodium album Setaria viridis, Setaria glauca Persicaria
lapathifolia Polygonum aviculare Heliotropium europaeum Digitaria sanguinalis Datura stramonium Torilis arvensis, Coniza canadensis Solanum nigrum Amaranthus retroflexus
Amaranthus blitoides Amaranthus albus Scarlet pimpernel Spiny cocklebur White goosefoot, Green bristlegrass Pearl millet Pale persicaria Knotgrass Common heliotrope Red
finger-grass Thorn-apple Spreading hedge parsley Canadian fleabane, Black nightshade Common amaranth, Mat amaranth White amaranth, ЗИМНО-ПРОЛЕТНИ, Бодлива
метличина Centaurea solstitialis Yellow star-thistle Ветрушка Apera spica-venti Loose silky-bent, Врабчово семе Lithospermum arvense Field Gromwell, Венерин гребен
Scandix pecten-veneris Shepherd’s-needle, Войничица, Descurainia sophia, Flix weed, Полски мак, кадънка Papaver rhoeas Field poppy, Дива ряпа Raphanus rafanistrum Wild
radish, Къклица Agrostemma githago Corncockle, Камелина, ленак Camelina sativa Camelina, Лечебна лайка, Полско лютиче, Полска лисича опашка, Овчарска торбичка
Полска попова лъжичка Полско подрумче Полска ралица Източна ралица Синя метличина Трицветна теменуга Часовниче, Matricaria chamomilla, Ranunculus arvensis,
Alopecurus myosuroides, Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense, Anthemis arvensis, Consolida regalis, Consolida orientalis, Centaurea cyanus, Viola tricolor, Erodium
cicutarium, Scented mayweed, Corn buttercup, Black-grass, Shepherd’s-purse, Field pennycress, Scentles chamomile, mayweed, Forking larkspur, Oriental larkspur, Bachelor’s
button, Wild pansy, Common stork’s-bill, ЗИМНИ, Полска овсига, Дългоосилеста овсига Bromus arvensis Bromus sterilis Field brome Poverty brome ДВУГОДИШНИ, Бучиниш
Conium maculatum Hemlock, Див морков Daucus carota Wild carrot, Жълта комунига Melilotus officinalis Ribbed melilot, Лопен Verbascum blattaria Moth mullein, Магарешки
бодил Carduus acanthoides Welted thistle, Репей Arctium lappa Greater burdock, Слез Malva sylvestris Common mallow ПОЛИКАРПНИ – МНОГОГОДИШНИ, ДРУГИ
ПЛЕВЕЛИ, Голям живовлек (брад.к.) Plantago major Greater plantain, Картъл (чим) Nardus stricta Matgrass, Пълзящ очиболец (пълз.) Potentilla replans Creeping cinquefoil,
Винен лук (луковично) Allium vineale Wild garlic, Гарвански лук (лукович.) Ornithogalum narbonense Narbonne Star-of-Bethlehem, Кукувиче грозде (лукович.), Muscar
racemosum Grape hyacinth, Синя китка (коренов параз.) Orobanche ramose Branching broomrape Кукувича прежда (стъблен паразит) Cuscuta campestris Greater dodder,
ВРЕТЕНОВИДЕН КОРЕН, Лечебна върбинка Verbena officinalis Common vervain, Ветрогон Eryngium campestre Field eryngo, Лечебно глухарче Taraxacum officinale
Dandelion, Гръмотрън Ononis spinosa Spiny restharrow, Дъвка (кривец) Chondrilla juncea Skeletonweed, Див пелин Artemisia vulgaris Mugwort, Теснолистен живовлек
Plantago lanceolata Ribwort-plantain Лапад Синя жлъчка (цикория) Rumex obtusifolius Cichorium intubis Bitter Dock Chicory, КОРЕНИЩНИ, Балур Sorghum halepense
Johnson grass Тревист бъз Sambucus ebulus Danewort, Обикновена коприва Urtica dioica Common nettle, Камъш (тръстика) Phragmites australis Common reed Мента
Mentha arvensis Corn mint, Орлова папрат Pteridium aquilinum Eagle fern, Бял равнец (обикновен) Achillea millefolium Yarrow, Грудково секирче, Троскот, Полски хвощ
Lathyrus tuberosus Cynodon dactilon Equisetum arvense Tuberous pea Bermuda grass Field horsetail, КОРЕНОВОИЗДЪНКОВИ, Полска къпина Rubus caesius European
dewberry Вълча ябълка Aristolochia clematitis Birthwort, Кипарисова млечка Euphorbia cyparissias Cypress spurge, Козя брада Rumex acetosella Sheep’s sorrel, Лечебно
паче гнездо Anchusa officinalis Alkanet or Common bugloss, Пореч (липицензов) Rorippa lippizensis local Bulgarian + tomato, Паламида Cursium arvense Creeping thistle,
Поветица, Родилна трева (горуха), Полски кострец (многог.), Convolvulus arvensis Cardaria draba Sonchus arvensis Field bindweed Hoary cress Perennial sow-thistle,
хербицид, HERBICIDE: глюфозинат амониум (баста), глифозат (космик, наса, глифоган), дикват (реглон форте), МЦПА; 2М-4Х (агроксон), бентазон (базагран),
фенмедифам+десмедифам (битъп комп.), трибенурон (гранстар, корида), 2,4Д естер+дикамба (дифендър), йодсулфурон+амидосулфурон (секатор), 2,4Д аминна сол
(валсамин, дикопур), тралкоксидим (грасп), римсулфурон-метил (титус), феноксапроп (пума, скорпио), флуазифоп-П-бутил (фузилад), квизалофоп-П-етил (тарга супер),
пропаквизафоп (ажил), линурон (афалон, линурекс), хлорсулфурон (глин, игъл), метрибузин (зенкор), оксадиаржил (рафт), оксифлуорфен (галиган, гоал),
триасулфурон+дикамба (линтур), изопротурон (протуган), пендиметалин (стомп, найтхоук), изоксафлутол (мерлин), метолахлор (дуал голд), glufosinat ammonium,
glyphosate, diquat, MCPA; 2M-4X, bentazone, phenmedipham + desmedipham, tribenuron-methyl, 2,4-D ester + dicamba, iodosulfuron-methyl-sodium+amidosulfuron, 2,4-D
amine salts, tralkoxydim, rimsulfuron, fenoxaprop-P-ethyl, fluazifop-P-butyl, quizalofop-P-ethyl, propaquizafop, linuron, chlorsulfuron, metribuzin, oxadiargyl, oxyfluorfen, triasulfuron
+ dicamba, isoproturon, pendimethalin, isoxaflutole, S-metolachlor, пироксулам, балурициди, тотални, хербология, Аграрен университет, Agrarian University, Plovdiv, Bulgaria,
България, Пловдив, polycarpous weeds perennial, monocarpous annual, ephemeras, spindle root, rootstock, offset, biennial, otherness, wintering, early on spring, later on spring
Хербарий и вегетационни графики на най-разпространените плевели. Herbarium. 116 Weeds of Bulgaria. Vegetational charts. Автор: Антони Начев. Консултант: Аньо
Митков. ISBN 978-619-188-003-4. Laboval – 2, Canon A 590, Oreston 1.8/50, снимки през окуляр на микроскоп, photo microscopy by eye-lens, by eyepiece, digital multilayering

