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Abstract
The efficacy and selectivity of the contact herbicide oxyfluorfen (Goal 4F – 250 ml/da) having a soil and foliar 

activity, was studied in the period 2008 – 2010 at the Fruit Growing Institute – Plovdiv in a soil type Arenic Fluvisols 
by applying through the micro irrigation system. The effect of the different ways of the herbicide application (drip 
irrigation and microsprinkling) on weed species forming the weed association in the row strip and their influence on 
the growth and fruiting habits of two cultivarrootstock combinations were analyzed. The results obtained about the 
weed control efficacy of oxyfluorfen, applied in different ways, and the duration of the efficient herbicide activity, as 
well as the lack of a depressing effect on the growth and fruiting habits of the trees, gave the grounds to confirm the 
possibility of applying the herbicide through the microirrigation systems. The highest weed control efficiency was 
established in the variant of microsprinkling.
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появане и оптимизирането на химичната борба с 
нежеланата плевелна растителност.

В специализираната научна литература съ
ществуват данни за прилагане на хербигация 
за контрол на плевелите (Fisher et al.,1985; Dale, 
1986; Devine, 1988; Fourie, 1988; Mannini, 1990 and 
Sujith et al., 2003). Установена е много добра хер
бицидна ефикасност и селективност при внасяне 
със системата за микронапояване на почвения, 
селективен системен хербицид пендиметалин 
(Rankova et al., 2009), както и отсъствие на за
мърсяване на почвата с хербицидни остатъци 
(Koumanov et al., 2009).

Целта на настоящото изследване беше да се 
проучи хербицидната ефикасност и селективност
та на контактния хербицид с почвено и листно 

Контролът на заплевеляване е едно от основ
ните агротехнически мероприятия, които до 
голяма степен определят ефективността на ин
тензивното отглеждане на черешите. На съвре
менния етап на развитие на плодовото произ
водство е важно да се разработват екологично 
ориентирани подходи за прилагане на хербици
ди, целящи постигане на задоволителен ефект 
върху плевелните видове, добра селективност 
по отношение на културния овощен вид и опаз
ване на околната среда от замърсяване с пести
цидни остатъци.

Проучванията върху възможностите за при
лагане на хербигация (внасяне на хербициди с 
поливната вода) са актуални с оглед рационално 
използване на изградените системи за микрона
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действие оксифлуорофен (Гоал 4Ф – 250 ml/da) 
при различни начини на внасяне чрез системите 
за микронапояване с оглед прилагане на херби
гация като ефикасен и екологично ориентиран 
подход за контрол на заплевеляване в условията 
на плодово производство.

Материал и методи
Изследването е проведено през периода 2008  – 

2010 г. в Института по овощарство – Пловдив на 
типична Алувиалноливадна почва в плододава
що черешово насаждение с две сортоподложкови 
комбинации – сорт Бигаро Бюрла, присаден върху 
подложка дива череша и сорт Лапинс, присаден 
върху вегетативната подложка Гизела 5.

Проследена е ефикасността и селективност
та на контактния хербицид с почвено и листно 
действие оксифлуорофен (Гоал 4Ф – 250 ml/da), 
внесен със системата за микронапояване. Анали
зиран е ефектът от различните начини на внасяне 
върху плевелните видове, формиращи плевелна
та асоциация в редовата ивица на насаждението и 
влиянието им върху растежа и плододаването на 
сортоподложковите черешови комбинации.

Използваната система за микродъждуване е 
с по едно поливно крило на ред и микродъж
довални апарати, разположени по дължината 
на реда през 1,0 m. При работно налягане от 0.2 
МРа дебитът на апаратите е 25 l/h, а ефективният 
радиус на действие – 1,0 m. По този начин полив
ната вода и разтворените в нея агрохимикали се 
разпръскват равномерно върху редова ивица с 
широчина 2,0 m. Системата за капково напоява
не е с по две поливни крила на ред, разположе
ни успоредно на 0,5 m от двете страни на дърве
тата. Капкообразувателите са с дебит 2,0 l/h при 
работно налягане 0,1 MPa и са разположени през 
1,0 m по дължината на крилата. Капковото напо
яване също е разчетено да навлажнява редова 
ивица с широчина 1,0 m. Напоителната норма и 
хербицидните дози са еднакви за всички вариан
ти на третиране.

Заложени бяха следните варианти: 1) Внасяне 
на Гоал 4Ф чрез системата за подкоронно микро
дъждуване; 2) Внасяне на Гоал 4Ф чрез системата 
за капково напояване; 3) Стандартно третиране с 
Гоал 4Ф (с гръбна пръскачка); 4) Контрола (нетре
тирана). Третирането с оксифлуорофен (Гоал  4Ф) 
е извършвано преди началото на вегетация в 
периода 20 – 25 март. За дозиране на хербицида 
в системата за напояване е използвана дозира
ща помпа Dosatron (DOSATRON INTERNATIONAL, 

Bodeaux, France). Проучена е хербицидната ефи
касност върху плевелните видове, формиращи 
плевелната асоциация в редовата ивица на на
саждението (по количественотегловен метод, в 
динамика през 30 дни от датата на третиране).

За оценка ва влиянието на Гоал 4Ф при различ
ните начини на внасяне върху растежа и плодо
даването на дърветата са отчитани следните био
метрични показатели: добив (kg/дърво), средна 
дължина на едногодишния прираст (cm), площ 
на напречното сечение на стъблото (S,  cm2). Ре
зултатите са обработени по стандартни статисти
чески методи.

Резултати и обсъждане
В опитния участък по време на вегетацията се 

установи наличие на 15 вида едногодишни пле
вели: лисича опашка (Apera spica venti L.), полско 
птиче просо (Lithospermum arvense L.), полска 
незабравка (Myosotis arvensis L.), лепка (Galium 
aparine L.), бръшлянолистно великденче (Veronica 
hederifolia L.), звездица (Stellaria media L.) стъблооб
хващаща мъртва коприва (Lamium amplexicaule  L.), 
обикновен спореж (Senecio vulgaris L.), градински 
кострец (Sonchus oleraceus L.), злолетница (Erigeron 
сanadensis L.), овчарска торбичка (Capsella bursa 
pastoris L.), бодлив кострец (Sonchus asper L.), лапа
доволистно пипериче (Persicaria lapatifolia L.), ту
ченица (Portulaca oleracea L.) и черно куче грозде 
(Solanum nigrum L.).

От многодишните видове беше установено 
наличие на родилна трева (Cardaria draba L.), 
ланцетовиден живовляк (Plantago lanceolata L.) и 
глухарче (Taraxacum officinalis L.).

Преди внасянето на оксифлуорофен е отчетен 
видовият състав на плевелната растителност и 
степента на заплевеляване с цел оценка ефи
касността на листното действие на активното 
вещест во на различните варианти на внасяне 
върху поникнали плевелни растения. В този мо
мент в опитния участък се установи преоблада
ване на видовете: лисича опашка – 2024 броя на 
1 m2, поници на родилна трева – 20 бр. на 1 m2 и 
по 12 бр. на 1 m2 бръшлянолистно великденче, 
овчарска торбичка и обикновен спореж.

Резултатите за хербицидната ефикасност на 
оксифлуорофен при различните начини на вна
сяне на Гоал 4Ф са еднопосочни през годините 
на проучването и се разглеждат осреднени.

Получените данни от изследването показват, 
че на 30я ден след третирането с Гоал 4Ф – 250 
ml/da не се наблюдават различия по отношение 
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ефикасността върху плевелите при различните 
начини на внасяне (фиг. 1). В този момент се 
отчита наличие на плевели във варианта вна
сяне чрез капково напояване, поради факта, че 
не може да се приложи листното действие на 
хербицида. В двата варианта с микродъждуване 
и стандартно третиране се отчита много добра 
хербицидна ефикасност. При тези варианти се 
установява наличие на единични растения ли
сича опашка поради факта, че оксифлуорофен 
не е достатъчно ефикасен върху житните видове 
плевели. Данните показват, че при внасянето на 
хербицида чрез системата за микродъждуване 
има хербицидно действие, аналогично на това с 
варианта със стандартно третиране.

Резултатите на 60я ден са аналогични с тези 
за ефикасността при първото отчитане. Отново 

се наблюдава наличие на много добро херби
цидно действие във варианта „Внасяне чрез 
микродъждуване” и се запазва много добра 
хербицидна ефикасност. На 90я и на 120я ден 
в трите вариан та на внасяне на хербициди не се 
отчита наличие на плевелна растителност, което 
показва, че почвеното действие на хербицида се 
запазва, а развилите се зимнопролетни и ранни 
пролетни плевели, които не са унищожени във 
варианта с капково напояване са приключили по 
естествен път вегетацията си.

Приключване на хербицидното действие в три
те варианта на третиране в участъка със сорт  Би
гаро Бюрла върху подложка дива череша и про
дължаване на хербицидното действие в участъка 
със сорт Лапинс върху Гизела се установи в края 
на петия месец от датата на внасяне на Гоал 4Ф.

Фиг. 1. Хербицидна ефикасност и период на хербицидно последействие на Гоал 4 Ф при различни начини
на внасяне
Fig. 1. Herbicide efficiency and period of herbicide post-effect of Goal 4F at different ways of application
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Фиг. 2. Влияние на различните начини на внасяне на Гоал 4Ф върху площта на напречното сечение
на стъблото (S, cm2)
Fig. 2. Effect of different ways of application of Goal 4F on the average stem cross-sectional area (S, cm2)
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Не са наблюдавани външни признаци на фито
токсичност и видими смущения в развитието на 
дърветата от различните варианти.

Резултатите от биометричния анализ показват, 
че няма съществени разлики в стойностите на 
показателите при растенията от отделните ва
рианти (фиг. 2, 3 и 4). Тези данни потвърждават, 
че внасянето на оксифлуорофен със системата 

за микронапояване не оказва депресиращо 
влияние върху растежа и плододаването на 
сортоподложковите комбинации. Аналогични 
резултати за отсъствие на негативен ефект от 
внасяне на почвени хербициди със системата за 
микронапояване са получени при проучване на 
ефекта от хербигация с пендиметалин (Rankova 
еt al., 2009).

Фиг. 3. Влияние на различните начини на внасяне на Гоал 4Ф върху средната дължина на едногодишния
прираст (cm)
Fig. 3. Effect of different ways of application of Goal4F on the average annual shoot length increment (cm)
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Фиг. 4. Влияние на различните начини на внасяне на Гоал 4Ф върху добива (kg/дърво)
Fig. 4. Effect of different ways of application of Goal 4F on the yield (kg/per tree)
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Заключение

Получените резултати за ефикасността на контактния почвен и листен хербицид оксифлуорофен 
(Гоал 4Ф – 250 ml/da) при различните начини на внасяне върху заплевелявеляването и продължител
ността на ефикасно хербицидно действие, както и липсата на депресиращо влияние върху растежа и 
плододаването на дърветата, дават основание да се приеме, че този хербицид може да се внася със 
системите за микронапояване при изпитвана доза от 250 ml/da. Като найефикасен по отношение 
контрола на заплевеляване се отличава вариантът с внасяне чрез микродъждуване.
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