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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА  

Приятел или враг – всичко за ползите от плевелите 

Плевелите, от които всички ние искаме да се отървем, всъщност са много полезни и 
заслужават по-уважително отношение от наша страна. Привържениците на биоразградимото 
земеделие смятат, че нашето отношение към тях се определя само от егоистичната ни гледна 
точка, защото растат там, където нямаме нужда от тях. 

В природата плевелите имат важна и интересна роля и то в условия, с които културните 
растения не могат да се справят: киселинност на почвата, недостиг на вода, липса на хумус и 
др. Те са свидетели на нашите грешки при култивиране на почвата, посочват ги, а природата 
ги поправя. 

Ето и някои от ползите на тези растения в междуредията. 

1. В процеса на вграждане на плевелите в почвата подобряват нейното плодородие. С 
отмирането на плевелите в почвата остават корените или части от тях, които след време се 
превръщат в хумус и хранителни вещества, а при разпадането им в почвата се образуват 
свободни пространства, по които водата и въздухът се движат свободно. Корените, които 
проникват на по-голяма дълбочина, извличат от дълбоките слоеве на почвата по-слабо 
разтворими вещества като калций, магнезий и други микроелементи. След отмиране на 
плевелите те стават достъпни за културните растения. Почвата, върху която е расла коприва, 
се обогатява с азот, силиций, калий и аминокиселини. Съдържанието на хумус в нея се 
увеличава и става по-тъмна на цвят. 

2. Плевелите са естествен тор 

Най-правилното решение е да се компостират след отстраняването им – това, което сме 
взели от земята е най-добре да се върне обратно в нея. Някои плевели са богати на 
микроелементи, които са по-малко в горните слоеве на почвата и повече в долните. 

От ферментиралите плевели се получават отлични течни торове. Тор от коприва се 
използва за подхранване на домати, зеле, краставици целина и др. Ефектът е особено 
забележим, ако растенията са слабо развити – само след няколко дни листната маса става 
тъмнозелена, а стъблата значително удебелени. Настойката от коприва също стимулира 
растежа и укрепва растенията, защото съдържа биологично активни вещества. Гниещата 
коприва играе важна роля за привличане и увеличаване на земните червеи и полезни 
микроорганизми, участващи в аерирането на почвата. 

3. Защита на културните растения от вредители и болести, както и привличане на 
опрашващи насекоми - много видове плевели (глухарче, лайка, маточина) привличат много 
полезни опрашващи насекоми по време на цъфтеж на различните култури, които имат 
съществено значение за добрата реколта. Ментата освобождава фитонциди, поради което 
количеството на вредителите значително намалява. 

4. Плевелите имат алелопатични свойства. В биологичното земеделие, заедно с набора от 
мерки, повишаващи плодородието на почвата и защитните свойства на растенията се допуска 
наличието на някои плевели. Когато се използват правилно, полезните вещества имат 
положителен ефект върху растежа и развитието на културните растения. 

5. Плевели за мулчиране. Плевелите могат да бъдат използвани за мулчиране след 
плевене. Младите растения трябва да бъдат защитени от тях, но когато се развият и укрепнат 
няма нужда от пълно отстраняване – достатъчно е да се ограничи растежа и предотврати 
узряването на семената. Мулчът предпазва почвата от прегряване и изсушаване, а освен това 
е в състояние да събира капчици роса, с което ще овлажнява допълнително. 

6. Плевелите са своеобразни индикатори за почвените показатели - растенията имат 
предпочитания към почвените качества – хвощът, киселецът, живовлякът, дивата мента, 
лупината, виолетката и острицата растат на много кисели почви, а копривата на неутрални и 
слабо алкални. При промяна на почвените условия се променят и плевелите. 

7. Плевелите могат да бъдат нашата „домашна аптека“ - ако познаваме малко лечебните 
свойства на растенията, можем лесно да ги открием в градината и да ги превърнем в наш 
съюзник, а не враг.  
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Зърнопроизводителите в Бургаско превръщат камъните в плодородни ниви 

Много от каменистите площи в Бургаско се превръщат в плодородни ниви, 

благодарение на новите машини. Там вече има засят слънчоглед, но на песъчливи 

почви. 

В последно време земеделците се надпреварват с климатичните особености, за да 

запазят реколтата си. Резултат от търсенето на нови решения е превръщането на 

запустелите каменисти площи в благодатни за отглеждане на слънчоглед. 

Това е една нова тенденция. Каменистите места се обработват с новите машини, 

които са с продълбочители с хидравлична защитаи успяват да разбият камъните и 

скалите в дълбочина. Там слънчогледът се развива много добре, защото има много 

кислород в каменистите почви. Между порите в скалистите почви влизат кислород и 

микроорганизми по-дълбоко, което позволява на корените да се развиват по-добре.  

В района вече има редица такива превърнати в обработваеми площи. Проблемът при 

тях е, че често напролет не може да се влезе, защото е много влажно и тракторите 

потъват. В година като тази, влагата е дотолкова, че да има влага и те са идеални за 

слънчоглед сега. 

В Бургаско някои стопани вече засяха слънчогледа си, но повечето от площите им са с 

песъчливи почви, а не черноземни. Винаги температурата на чернозема е по-ниска от 

тази на пясъка, той по-бавно се затопля. От друга страна, първият по-дълго време 

задържа влагата.  

Наред с похвалните факти за развитие и иновативност в сектора, има и друг факт. В 

Карнобат има трима зърнопроизводители, които си продават целия бизнес. Поне 30 още 

се чудят как да оцелеят. Много от тях по принуда минаха на No-Till, защото просто 

инвестицията е много по-малка, а не защото е по-печелившо. Голям процент не засяха 

нищо наесен, защото нямат пари. 

Доброто земеделие се прави с добри машини. Секторът много се разви и модернизира 

преди години, за разлика от други сектори. Но тези машини се сменят след 5-7 години. 

Според зърнопроизводители пак се тръгва по пътя „да кажем какво ще направим, за да 

вземем точки, а не да си направим нещата такива, каквито са ни нужни.“ Например, в 

Бургас няма Напоителни системи. Реално земеделецът трябва да мисли как да събира 

едни точки за какво ли не, а крайната му цел всъщност е да си купи един трактор. 

Няма зърнопроизводител в България, който да е взел пари по 4.1 през последния 

програмен период, и да си е купил трактор. 



 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.12/24.03.2021 г. 
4 
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ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 24.03.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


