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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

За съвременното интензивно земеделие плевелите са един от факторите, които 

пречат за получаване на по-високи и по-стабилни добиви от земеделските култури. Те 

конкурират културните растения за хранителни вещества, вода и светлина и в същото 

време са гостоприемници на редица неприятели и причинители на болести по житните 

култури.  

Борбата с плевелите в пшеничните посеви е най-успешна, когато се съчетаят 

агротехнически и химически мерки. От зимно-пролетните плевелни видове житните 

посеви се заплевеляват с людовиков овес, видове райграс, полска овсига, власатка, 

ветрушка, полско подрумче, див мак, див фий, овчарска торбичка, видове ралица, 

къклица, врабчово семе, видове лайка, синя метличина и други.  

Зимно-пролетните видове имат голяма биологична пластичност. Те презимуват във 

фаза розетка, но част от семената им никнат и през пролетта. Има някои разлики 

между есенните и пролетните растения. Есенните са по-разклонени, пролетните не 

образуват розетки, а развиват направо стъбла и плодоносят през същата година. 

Зимно-пролетните плевели издържат на ниските температури, но зимният период не е 

необходимо условие за развитието им. Те са приспособени да заплевеляват зимните 

и пролетните култури и се намират главно в такива посеви.  

От ранните пролетни плевели най-масово са разпространени видовете див овес, 

пиявица, видовете лепка, полски синап, пробитолистна скърбица, фасулче, калугерка 

и други.  

От многогодишните кореновоиздънкови плевели главно се срещат паламида и 

поветица. Ранните пролетни плевели се развиват в зимните житни култури със слята 

повърхност и по�ограничено в пролетните култури със слята повърхност. Те цъфтят и 

плодоносят през май-юни. Тези видове редовно образуват поници през есента, но 

основно в по-южните и топли райони на страната.  

За борба със зимно-пролетните плевели основно значение има своевременната 

жътва. По този начин се предотвратява оронването на семената в почвата и се 

намалява количеството на оронените семена от синя метличина, див мак, людовиков 

(южен) овес. С почистването на посевния материал се намалява значително 

плътността на плевелите. Правилното сеитбообръщение има значение за намаляване 

количеството на плевелите. Задължително при влажна и топла есен се провежда 

култивиране и дискуване на почвата  
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 01.12.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


