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Abstract 
The study was conducted during the 2013-2015 period at the Institute of 

Forage Crops – Pleven.  
Weed infestation in the biological field during the conversion period was 

represented by a mixed type of weed infestation according to the type of edificator: 
winter common wheat (Triticum aestivum L.) – annual monocotyledons 
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. and Setaria spp), annual dicotyledonous 
(Galium aparine L., Chenopodium album L., Lamium amplexicaule L., Papaver 
rhoeas L. and Sinapis arvensis L.); perennial monocotyledonous (Sorghum 
halepensis (L.) Pers.); perennial dicotyledenous (Convolvulus arvensis L., Cirsium 
arvense (L.) Scop. and Sonchus arvensis L.); spring forage peas (Pisum sativum 
L.) – annual monocotyledonous (Avena fatua L., Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
and Setaria spp), annual dicotyledenous (Chenopodium album L., Rumex crispus 
L., Sinapis arvensis L. ); perennial monocotyledonous (Sorghum halepensis (L.) 
Pers.); perennial dicotyledonous (Convolvulus arvensis L., Cirsium arvense (L.) 
Scop. and Sonchus arvensis L.).  

Weed species diversity (D), intrapopulation distrbution – (EH) and evenness 
(Eр) of the weeds in the biological field during the conversion period were 
influenced slightly by the edificatory type and dynamics of the agrometeorological 
conditions. 

Keywords: organic farming, weed infestation, diversity index, distribution 
evenness, weed communities. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Биологичното производство на някои зърнено-житни и едногодишни 

зърнено-бобови култури през последните години се разширява непрекъснато 
у нас (Atanasov et al., 2014).  

Основен и ограничаващ фактор за получаване на качествени добиви 
при биологично производство в период на конверсия са плевелите наред с 
болестите и неприятелите (Ilieva & Mitova, 2014; Jastrzbska et al., 2013; 
Gallandt, 2014).  

Плевелните видове най-често са обособени в плевелни асоциации, 
които се променят под влияние на редица фактори на средата – извършвани 
агротехнически мероприятия, сеитбообращения и др. (Buhler et al., 2001; 
Bàrberi, 2002; Kalinova and Bozukov, 2006; Winqvist et al., 2011). 

За получаване на сравнително високи добиви при някои зърнено-
житни и едногодишни зърнено-бобови култури, отглеждани в условия на 
биологично производство, е необходимо успешно да се отстрани вредното 
въздействие на плевелите, да се установи степента и видовото 
заплевеляване, както и промените в динамиката на  плевелните асоциации 
при конкретните почвено-климатични условия и съответната агротехника в 
зависимост от вида на едификатора (Katov & Kostova, 1985; Ilieva & Mitova, 
2014; Donkova, 2015; Mäder et al., 2002; Turner et al., 2007). 

Целта на настоящото проучване е да се установят промените във 
видовия състав на плевелните видове и да се оцени степента на 
заплевеляване на биологично поле в период на конверсия при условията на 
Централна Северна България. 

 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Изследването е проведено през периода 2014–2016 г. в Института по 
фуражните култури – Плевен. Проучени са динамиката и видовият състав на 
плевелите. Съотношението между отделните видове в плевелната асоциация 
на биологично поле в период на конверсия в триполно сеитбооборотно звено 
при естествен фон на заплевеляване е, както следва: 1. Пролетен фуражен 
грах (Pisum sativum L.), сорт „Плевен 4“, реколтиран за семена (2014 г.);          
2. Обикновена зимна пшеница (Triticum aestivum L.), сорт „Емона“, 
реколтирана за семена (2015 г.); 3. Пролетен фуражен грах (Pisum sativum L.), 
сорт „Плевен 4“, използван за сидерация (2016 г.). 

Видовият състав и степента на заплевеляване в биологичното поле 
са отчитани чрез използване на П-образния маршрутен метод (Fetvadzhieva, 
1973) и върху постоянни пунктове с големина 10 m

2
.  

Степента на заплевеляване (брой плевели/m
2
) е определяна по 

количествения метод в критичните фази от развитието на културите (Welsh et 
al., 1999; Harker et al., 2001; Meier, 2001). Видовото разнообразие в 
проучваните агрофитоценози в зависимост от едификатора (културното 
растение) е определяно съгласно Begon et al. (1996) (таблица 1).  

През периода на проучване са проследявани някои от основните 
агрометеорологични показатели: сума на валежите (mm) и средноденонощна 
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температура на въздуха (
0
С). Аридността през вегетационния период е 

определяна посредством индекса на De Martonne (Iar-DM) (Paltineanu et al., 
2007).  

Таблица 1. Статистическа оценка и формули за изчисление 
Table 1. Statistical assessment and calculation formulas 

 
Показатели/ 

Indices 
Формула/ 
Formula 

Легенда/ 
Legend 

Видов състав (S)/ 
Species composition (S) nxxxS  ...21  

x1-n – плевелни видове; 
pi – количествено 
отношение на плевелните 
видове към общата 
численост на популацията/ 
x1-n – weed species; 
pI – proportion of the weeds 
to total population numbers 
N – общ брой на видовете 
в съобществото/ 
N – total number of species 
in the community 
S – брой плевели, 
представени от вид в 
общата численост на 
агрофитоценозата/ 
S – number of weed 
species, present in the total 
number of agrophytoce-
noses 

Индекс на 
разнообразие по 
Shannon (H)/ 
Shannon's diversity 
index (H) 

 ii ppH ln  

Равномерност на 
разпределение (J)/ 
Uniformity distribution (J) 

N

pp

J
ln

ln 11
  

Индекс на 
вътрепопулационно 
разпределение на 
плевелните видове (D)/ 
Index distribution of the 
weed species within the 
population (D) 

N

S
D

ln

1
  

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Видовият състав, динамиката и разпределението на плевелните 

видове в плевелните асоциации са резултат от сложни взаимодействия 
между компонентите на агрофитоценозите и агроекологичните и едафичните 
условия на средата. 

В агрометеорологично отношение периодът на проучване (2013 и 2016 
г.) се отнася към един по-благоприятен етап в изменение на 
метеорологичните условия.  

Количеството на валежите през вегетационния период „октомври–
юли“ е с повишени стойности – от 17.2 до 46.7, докато средноденонощната 
температура на въздуха е в интервала от 10,8 до 12,9

0
С, които са в 

наднормални граници (от 0,6 до 2,7
0
С) в сравнение със средните 

многогодишни стойности за същия период (1964–2013 г.).  

Оценявайки комплексното въздействие на някои от основните 
метеорологични фактори, вегетационият период „октомври–юли“ през 
годините на проучване според индекса за аридност на de Marton (Iar-DM) 
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условно може да се класифицира като слабо влажен – Iar-DM 30<I≤35, в 
сравнение със средния многогодишен период (1964–2013 г.), който се 
определя като умерено сух (Iar-DM 24<I≤30 = 26.7) (таблица 2). 

 

Таблица 2. Динамика на някои от метеорологичните фактори  

през периода на изследване октомври–юли 

Table 2. Dynamics of some meteorological factors study  

of the period October–July 
 

Години/ 
Years 

Валежи, 
mm/ 

Rainfalls, 
mm 

Откло-
нениe, %/ 
Deviation,

% 

Средноде-
нонощна 

t
0
C/ 

Average 24
-

hour t
0
C 

Отклонение, 
0
С/ 

Deviation, 
0
С 

Индекс 
на 

сухота/   
Aridity 

index, Iar-
DM 

2013-2014 562,1 124,9 10,8 0,6 32,4 

2014-2015 527,5 117,2 10,8 0,6 30,4 

2015-2016 660,1 146,7 12,9 2,7 34,6 

Средно/ 
Average 

1964–2013 
450,0 100 10,2 0,0 26,7 

 

В зависимост от динамиката на основните агрометеорологични 

фактори (количество и разпределение на валежите и средни денонощни 

температури на въздуха през вегетационния период на културите) и от вида 

на едификатора през отделните години динамиката на плевелната плътност в 

обследваните агрофитоценози се изменя.  

За конкретните условия през периода на проучване (2013 и 2016 г.) 

заплевеляването в агрофитоценозите в зависимост от едификаторите 

пролетен фуражен грах (P. sativum) и обикновена зимна пшеница (T. 

aestivum), отглеждани съгласно стандартите на биологичното земеделие, е от 

смесен тип при следното количествено съотношение между отделните групи 

плевели:  

1. Пролетен фуражен грах – едногодишни едно- и двусемеделни, 

съответно – 28,5 и 42,7%, и многогодишни едно- и двусемеделни, съответно – 

5 и 23,7%;  

2. Обикновена зимна пшеница – едногодишни едно- и двусемеделни, 

съответно – 0,0 и 49,1%, и многогодишни едно- и двусемеделни, съответно – 

7,0 и 43,9% (таблица 3). 
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Таблица 3. Количествено съотношение между плевелните видове в 
зависимост от едификатора, средно за периода на проучване 

Table 3. Quantitative ratio between weed species depending of edificator,  
average for the period 

 

Плевелни видове/  
Weeds species 

Процент от общото количество (%)/ 
Percentage of the total quantity (%)

 

Едификатор/Еdificator Pisum sativum L. Triticum aestivum L. 

Едногодишни едносемеделни/ 
Annual monocotyledonous 

28,5 0,0 

Avena fatua L. 2,4 0,0 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 12,7 0,0 

Setaria spp. 13,4 0,0 

Едногодишни двусемеделни/ 
Annual dicotyledonous  

42,7 49,1 

Amaranthus retroflexus L. 4,7 0,0 

Chenopodium album L. 7,8 0,0 

Galium aparine L. 0,0 14,5 

Hibiscus trionum L. 0,5 0,0 

Lamium amplexicaule L. 0,0 11,7 

Papaver rhoeas L. 0,0 7,5 

Sinapis arvensis L. 17,5 15,4 

Solanum nigrum L. 6,8 0,0 

Tribulus terrestris L. 5,4 0,0 

Многогодишни едносемеделни/ 
Perennial monocotyledonous 

5,0 7,0 

Sorghum halepense (L.) Pers. 5,0 7,0 

Многогодишни двусемеделни/ 
Perennial dicotyledonous 

23,7 43,9 

Cirsium arvense (L.) Scop. 12,7 21,5 

Convolvulus arvensis L. 7,9 15,4 

Rumex crispus L. 0,5 0,0 

Sonchus arvensis L. 2,6 7,0 

 

Видовият състав (S) на плевелите в плевелните асоциации варира в 
сравнително широки граници – от 6 до 11 бр. плевелни вида – и се изменят в 
зависимост от вида на едификатора – при пшеницата – от 6 до 8 бр., докато 
при пролетния фуражен грах се картират от 7 до 11 бр. плевелни видове 
(таблица 4). 
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Таблица 4. Видов състав и популационна плътност на плевелните видове в биологично поле   

в периода на конверсия в зависимост от едификатора 
Table. 4. Weed species composition and population density in biological field  

during the conversion depending from edificator 

Период/Period 

2013–2014 2014–2015 2015–2016 

Pisum sativum L. Triticum aestivum L. Pisum sativum L. 

BBCH 39-51 BBCH 36-69 BBCH 39-43 BBCH 73-77 BBCH 19-30 BBCH 35-39 

Плевелни видове/Weed species NW
 

D NW
 

D NW
 

D NW
 

D NW
 

D NW
 

D 

Avena fatua L. 2,0 0,3 2,0 0,2 - - - - - - - - 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 10,0 2,5 16,0 3,6 - - - - 5.6 1,2 11.6 2,2 

Setaria spp* - - - - - - - - 4.8 1,0 18,0 3,6 

Amaranthus retroflexus L. - - - - - - - - 2,0 0,3 6,0 1,1 

Chenopodium album - - - - - - - - 3.6 0,7 9.6 1,8 

Galium aparine L. - - - - 6.2 1,5 6.2 1,3 - - - - 

Hibiscus trionum L. - - - - - - - - - - 0.4 -0,1 

Lamium amplexicaule L. - - - - 5,0 1,2 5.0 1,0 - - - - 

Papaver rhoeas L. - - - - 3,2 0,6 3.2 0,6 - - - - 

Sinapis arvensis L. 15.2 3,9 23,2 5,3 6,6 1,6 6.6 1,5 9.4 2,2 11.6 2,2 

Solanum nigrum L. - - - - - - - - 2.8 0,5 8.8 1,7 

Tribulus terrestris L. - - - - - - - - 2,0 0,3 7,2 1,3 

Sorghum halepense (L.) Pers.* 0.8 -0,1 10,0 2,1 - - 3.0 0,5 0,3 -0,2 6,0 1,1 

Cirsium arvense (L.) Scop. 5.2 1,1 8,4 1,8 3,0 0,6 10.2 2,4 8.4 1,9 21.2 4,3 

Convolvulus arvensis L. 5.2 1,1 7,6 1,6 8,3 2,1 10,1 2,4 4,3 0,9 9.6 1,8 

Rumex crispus L. 0.4 -0,2 0,4 -0,1 - - - - - - - - 

Sonchus arvensis L. - - - - - - 3,0 0,5 2,0 - 2.4 0,3 

Общо/Total 38,8 8,6 67,6 14,5 32,3 7,6 47,3 10,2 45,2 9,0 112,4 21,3 

S 7 7 6 8 11 11 

H 2,535 2,630 2,729 2,971 3,278 3,349 

J -0,738 -0,784 -0,831 -0,948 -1,096 -1,129 

 
Легенда: S – видов състав; NW – степен на заплевеляване, бр/m

2
; D – индекс на вътрепопулационно разпределение на плевелните 

видове; H – индекс на разнообразие по Shannon; J – равномерност на разпределение; BBCH – фенофази от развитието на 
едификатора  
 
Legend: S – species composition; NW – weed density, nm/m

2
; D – iIndex distribution of the weed species; H – Shannon's diversity index  

J – uniformity distribution; BBCH – growth stage the development of edificator 
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Степента на заплевеляване зависи от вида на едификатора и варира 
в широки граници – от 32,3 до 47,3 бр./m

2
 при пшеницата, докато при 

пролетния фуражен грах е в диапазона от 38,8 до 112,4 бр./m
2
 и не зависи от 

количеството и разпределението на валежите през вегетационния период на 
културите.  

Нарастването на общото заплевеляване при пролетния фуражен грах 
в проучваните фенофази е вследствие на увеличаването на плътността на 
едногодишните плевелни видове Setaria spp. – 3,8, и S. arvensis – 1,4 пъти, и 
многогодишните S. halepense – 16,3, C. arvensis и C. arvense – 1,8 пъти. 

При обикновената зимна пшеница е основно вследствие на 
увеличаването на плътността на многогодишните двусемеделни C. arvense и 
C. arvensis, съответно с 1,2 и 3,4 пъти, и несъществено за едногодишните 
едно- и двусемеделни плевелни видове. 

Индексът на разнообразие (H) в плевелните съобщества в зависимост 
от едификатора варира в широки граници и също не зависи от количеството и 
разпределението на валежите за периода на проучване (таблица 4). При 
обикновената зимна пшеница е в границите от 2,729 до 2,729, докато при 
пролетния фуражен грах е в интервала от 2,535 до 3,349. Аналогични са и 
получените резултати по отношение на равномерността на разпределение (J) 
на плевелите при различните агрофитоценози (таблица 4). В посева на 
пролетния фуражен грах (J) се изменя в интервала от -0,738 до -1,129, докато 
в посева на обикновената зимна пшеница (J) варира в границите от -0,831 до 
-0,948.  

Наблюдават се съществени различия във вътрепопулационното 
разпределение (D) на плевелните видове в зависимост от вида на 
едификатора (таблица 4). За периода на проучване като доминантни 
плевелни видове в посева на пролетния фуражен грах се определят:             
S. halepense, C. arvense, Setaria spp. и S. arvensis, докато при обикновената 
зимна пшеница доминантни плевелни видове са C. arvensis, C. arvense и      
S. arvensis.  

Анализът на резултатите показва, че независимо от динамиката на 
метеорологичните фактори през годините на проучване видовият състав (S), 
индексът на разнообразие (H) и равномерността на разпределение (J) на 
плевелните съобщества при различните агрофитоценози се изменят 
незначително. Това позволява те да се определят експериментално в по-
кратък период от време и да се използват при разработване на по-ефективни 
системи за борба срещу плевелните видове при проучваните зърнено-житни 
и едногодишни зърнено-бобови култури, дефинирани от условията на 
средата.  

Изменението в динамиката на плевелните видове при проучваните 
агрофитоценози е валидно за конкретните агроекологични и едафични 
условия. При други условия (местоположение, сортов състав, обработки и 
др.) резултатите ще бъдат различни, тъй като количественото заплевеляване 
на проучваните агрофитоценози зависи от множество фактори. 
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ИЗВОДИ 
1. Заплевеляването в биологичното поле през изследвания период на 

конверсия е представено от смесен тип заплевеляване в зависимост от вида 
на едификатора: при обикновената зимна пшеница (Triticum aestivum L.) е в 
границите от 32,3 до 47,3 бр./m

2
, докато при пролетения фуражен грах (Pisum 

sativum L.) е в диапазона от 38,8 до 181,8 бр./m
2
 и не зависи от количеството 

и разпределението на валежите през вегетационния период на културите. 
2. Нарастването на общото заплевеляване при пролетния фуражен 

грах е вследствие на увеличаването на плътността на многогодишните 
Sorghum halepense (L.) Pers., Convolvulus arvensis L. и Cirsium arvense (L.) 
Scop. и едногодишните плевелни видове Setaria spp. и Sinapis arvensis L. При 
обикновената зимна пшеница увеличението е основно вследствие на 
увеличаването на плътността на многогодишните двусемеделни Cirsium 
arvense (L.) Scop. и Convolvulus arvensis L. и несъществено за едногодишните 
едно- и двусемеделни плевелни видове. 

3. Изменението в динамиката на видовия състав (S), индексите на 
разнообразие (H) и равномерността на разпределение (J) на плевелните 
съобщества в биологичното поле през конверсния период зависят от вида на 
едификатора и относително слабо от динамиката на метеорологичните 
условия. Това позволява те да се използват при разработване и прилагане на 
по-ефективни системи за борба с плевелите, дефинирани от условията на 
средата. 
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