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VOVED
Уште од најстари времиња човекот
ја согледал важноста за неговиот опстанок
во култивирањето на диви растенија што
ги среќавал во природата. Со нивнотo
припитомување, покрај добрите страни, се
јавува и проблемот на присуство на непожелни
растенија, односно плевели. За разлика од
болестите и штетниците кои можaт да се
појавуваат инцидентно од година во година
со помал или поголем интензитет, плевелите
се јавуваат секоја година без исклучок и
често пати може да го компромитираат

производството на одредена култура мошне
корисна за човекот. Заради тоа, борбата
против плевелите треба да биде постојана
и да опфаќа повеќе начини и средства (1,
2, 3, 4). Во минатите години оваа борба
била макотрпна и често пати неуспешна.
Со синтетизирањето на хемиски пепарати хербициди, посебно нa селективни хербициди
(5, 6, 7, 8) се отвора нова ера во сузбивањто на
плевелите, односно во успешното решавање
на проблемите што се јавуваат од нивното
присуство (9, 10, 11, 12).

Материјал и методи
Целта на проучувањата реализирани
во текот на последниве неколку години
(2003 - 2008) беше да се одреди спектарот
на дејствување на различни, современи
хербициди во сузбивањето на плевелите
што се среќаваат кај тутунот и неколку други
поледелски култури.
Ефикасноста на препаратите во
насадите со тутун беше одредувана со
поставување на полски опити по рандомизиран
блок систем, а кај останатите култури по пат

на органолептичка оценка.
Во зависност од нивното дејството
хе р б и ц и д и те бе а п р и м е н у ва н и п р ед
расадувањетo на тутунот или по никнувањето
на плевелите. Осетливоста, односно
отпорноста на плевелите спрема даден
хербицид беше оценета со одредување
на бројноста, покровноста, задружноста
и виталноста на плевелите застапени на
третираната површина.

Резултати и дискусија
Во рамките на испитувањата за
спектарот на дејствување спрема плевелите,
односно хербицидната ефикасност, беа земени
предвид следниве хербициди: Benefex 18 EC,
активна материја (а.м.) 180 g/l benfluralin и
околу 73% ксилол (растворувач), Devrinol
а.м. naftoxi-propamid, Focus ultra а.м. 200 g/l
cyclosidim, Fusilade super а.м. 125 g/l fluazifopp-butil, Galigan а. м. 23,6% oxifluorfen,
Glyphogan а. м. 480 g/l glyphosate, Lasso
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EC а.м. 480 g/l alahlor, Linurex 50 SC а.м. 50%
linuron, Pantera 400 EC а.м. 40% quizalofopp-tefuril, Prometrex 50 EC а.м. 50% prometrin,
Reglоne а.м. 200 g/l dikvаt, Starаne 250 а.м.
200 g/l fluroxipir + 59% ксилол (растворувач),
Stomp 330 E а.м. 330 g/l pendimethalin, Targa
super а.м. 50 g/l kvizalofop-etil, Triflurex 48 EC
(Treflan EC) а.м. trifluralin + 460 g ксилол како
растворувач.
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Табела 1. Хербицидна ефикасност на препаратот Benefex 18EC (6,0-7,5 l/ha)
Table 1. Herbicide effectiveness of Benefex 18EC (6,0 - 7,5 l/ha)

Легенда:

о - осетливи
отп. - отпорни

Legend: s - sensible
r - resistant

Табела 2. Хербицидна ефикасност на препаратот Devinol (3,0 kg/ha)
Table 2.
Herbicide effectiveness of Devrinol (3,0 kg/ha)

Легенда:

со - средно осетливи
о - осетливи

Legend: ms - medium sensibility
s - sensible

Табела 3. Хербицидна ефикасност на препаратот Focus ultra (1,0 l/ha)
Table 3. Herbicide effectiveness of Focus ultra (1,0 l/ha)

Легенда:

со - средно осетливи
о - осетливи

Legend: ms - medium sensibility
s - sensible
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Табела 4. Хербицидна ефикасност на препаратот Fusilade super (3,0 l/ha)
Table 4. Herbicide effectiveness of Fusilade super (3,0 l/ha)

Легенда:
Legend:

о - осетливи
s - sensible

Табела 5. Хербицидна ефикасност на препаратот Galigan 290 EC (1,0 - 1,25 l/ha)
Table 5.
Herbicide effectiveness of Galigan 290 EC (1,0 - 1,25 l/ha)

Легенда:
Legend:
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о - осетливи
s - sensible
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Табела 6. Хербицидна ефикасност на препаратот Glyphogan 480 SL
(2,0 - 4,o l/ha; 8,0 - 10,0 l/ha)
Table 6.
Herbicide effectiveness of Glyphogan 480 SL
(2,0-4,0 l/ha: 8,0-10,0 l/ha)

Легенда:
Legend:

о - осетливи
s - sensible

Табела 7. Хербицидна ефикасност на препаратот Lasso (4,0 - 6,0 l/ha)
Table 7. Herbicide effectivenes of Lasso (4,0 - 6,0 l/ha)

Легенда:

о - осетливи
со - средно осетливи
отп. - отпорни

Legend: s - sensible
ms - medium sensibility
r - resistant

Табела 8. Хербицидна ефикасност на препаратот Linurex 50 EC
(2,0 - 2,5 l/ha)
Table 8. Herbicide effectiveness of Linurex 50 EC (2,0 - 2,5 l/ha)

Легенда:
Legend:

о - осетливи
s - sensible
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Табела 9. Хербицидна ефикасност на препаратот Pantera 400 EC (0,8 l/ha)
Table 9. Herbicide effectiveness of Pantera 400 EC (0,8 l/ha)

Легенда:
Legend:

о - осетливи
s - sensible

Табела 10. Хербицидна ефикасност на препаратот Prometrex 50 EC (2,0 - 3,0 l/ha)
Table 10.
Herbicide effectiveness of Prometrex 50 EC (2,0 - 3,0 l/ha)

Легенда:
Legend:

о - осетливи
s - sensible

Табела 11. Хербицидна ефикасност на препаратот Reglоne (2,0 - 5,0 l/ha)
Таble 11. Herbicide efectiveness of Reglone (2,0 - 5,0 l/ha)

Табела 12. Хербицидна ефикасност на препаратот Starane 250 (0,6 - 1,2 l/ha)
Table 12.
Herbicide effectiveness of Starane 250 (0,6 - 1,2 l/ha)

Легенда:
Legend:
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о - осетливи
s - sensible
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Табела 13. Хербицидна ефикасност на препаратот Stomp 330 E (2,5 - 4,5 l/ha)
Table 13. Herbicide effectiveness of Stomp 330 E (2,5 - 4,5 l/ha)

Легенда:

о - осетливи
отп. - отпорни

Legend: s - sensible
r - resistant

Табела 14. Хербицидна ефикасност на препаратот Targa (1,0 - 1,5 l/ha)
Table 14. Herbicide effectiveness of Targa (1,0 - 1,5 l/ha)

Легенда:
Legend:

о - осетливи
s - sensible

Табела 15. Хербицидна ефикасност на препаратот Triflurex 48 EC (1,5 - 2,5 l/ha)
Table 15. Herbicide effectiveness of Triflurex 48 EC (1,5 - 2,5 l/ha)

Легенда:
Legend:

о - осетливи
s - sensible
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Добиените резултати од проучувањата
се прик ажани во табелите од 1 do15.
Во табелите сe наведени применетите
хербициди, културите каде тие може да се
применат, економски значајните плевели
што се среќаваат во наведените култури,
нивната осетливост спрема применетите
хербициди и каренцата за секој хербицид. Од
анализата на резултатите може да се види
дека на површините со културни растенија
се среќаваат како широколисни така и
теснолисни (житни) плевелни растенија.
Осетливоста спремa применетите
препарати беше одредувана на следниве
плевелни видови: лодоба (Chenopodium album
L.), штир (Amaranthus retroflexus L.), повит
(Polygonum convolvulus L.), коприва (Urtica
sp.), костреш (Senecio vulgaris L.), овчарска
торбичка (Capsella bursa-pastoris L.), црн
домат (Solanum nigrum L.), ливадарка (Poa
annua L.), крваво просо (Digitaria sanguinalis
L. (Scop), коштан (Sorghum halepense L.)
метличка (Bromus sp.), мртва коприва (Lamium
sp.), тучница (Portulaca oleracea L.), пиревина
(Agropyrum repens L.), див овес (Avena
fatua L.), мухaр (Setaria sp.), диво просо
(Echinochloa crus-galli R.S.), лисичја опашка
(Alopecurus sp.), зелен мухар (Setaria viridis
P.B.), троскот (Cynodon dactylon Pers.), слачец
(Convlvulus arvensis L.), млечка (Euphorbia sp.),

боливач (Matricaria chamomilla L.), киселец
(Rumex sp.), глуварче (Tarаxacum officinale
L.), тегавец (Plantago sp.), детелина (Trifolium
sp.), велигденче (Veronica sp.), татула (Datura
stramonium L.), росица (Fumaria officinalis
L.), дива репка (Raphanus raphanistrum L.),
пипериче (Polygonum sp.), булка (Papaver
rhoeas L.), горчица (Sinаpis sp.), дива лепенка
(Galium aparine L.), птичја трева (Stellaria
media Vill.), лутиче (Ranunculus sp.) и раставче
(Equisetum arvense L.). Овие плевелни видови
се опфатени во спектарот на дејствување на
одредени хербициди. Кај некои од хербицидите
спектарот на дејствување е поширок, а кај
други потесен.
Битно е да се нагласи дека овие
хербициди се селективни за културите каде
се применуваат со исклучок на Reglоne,
што е тотален хербицид, односно може да
биде фитотоксичен за културата за која не е
препорачан. Поголем број од препаратите се
применуваат почвено пред расадување на
културата и пред никнувањетo на плевелите,
а препаратите Fusilade Super и Focus ultra се
применуваат по никнувањетo на плевелите.
За поголемо изразување на
хербицидната ефикасност на препаратите,
површината каде се применуваат треба да
биде добро обработена, доволно влажна и да
се придржува кон препорачаните дози.

ЗАКЛУЧОЦИ
· Секој хербициден препарат има
одреден спектар на дејствување.
· Некои од нив, како Stomp i Benefex
во спектарот на дејствување опфаќаат повеќе
широколисни плевели, а Targa, Fusilade super
и Focus ultra опфаќаат повеќе теснолисни
плевели.
· При употребата на хербициди

треба да се внимава на нивното селективно
дејство.
· Пред секоја примена на хербицидите
треба внимателно да се следат препораките
од производителот или застапникот, со цел да
се избегнат несаканите ефекти врз културата
на која се применуваат.
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ECOLLOGICALLY ACCEPTABLE HERBICIDES IN THE CONTROL OF WEEDS IN
TOBACCO AND OTHER FIELD CROPS
V. Dimeska, S. Stojkov, V. Krsteska
Scientific Tobacco Institute, Prilep, R. Macedonia

SUMMARY
· Each herbicide product has its specific spectrum of action.
· The herbicides Stomp and Benefex are applied in the control of broad-leaved weeds, while
Targa, Fusilade super and Focus ultra in narrow-leaved weeds.
· Great attention in herbicides application should be paid to their selective activity.
· Before using the chemicals,manufacturer’s recommendations should be read thoroughly,
in order to avoid any harmful effects on crops.
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