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Резюме: Промените в плевелни-
те асоциации под влияние на реди-
ца фактори изискват проучване на 
нови възможности за борба срещу 
плевелите. В статията са обобщени 
основните технологии в експеримен-
талните методи при проучване на 
алелопатичните взаимоотношения 
в системата плевел - културно рас-
тение. Обсъдени са проблемите свър-
зани с методичните постановки. Об-
общени са резултатите от наши и 
чуждестранни проучвания свързани 
с практическото приложение за бор-
ба срещу плевелите чрез използване 
на: алелопатични покровни, заду-
шаващи; алелопатични ротационни 
или съпътстващи култури, токсич-
ни екстракти от алелопатични рас-
тения; мулчиране или заравяне на 
растителни остатъци и др. 
Установено е, че поради селектив-
ния характер на алелопатията не 
би трябвало да се очаква, че тя са-
мостоятелно би могла да унищожи 
всички плевели в типична селскосто-
панска обстановка, тя би могла да 

функционира като елемент на обща-
та стратегия за борба с плевелите. 
Това налага необходимостта както 
от по-задълбочени теоретични про-
учвания, така и върху методите за 
практическо приложение на алело-
патията в съвременното земеделие.  
Ключови думи: алелопатия, плевели, 
алтернатива борба

Плевелите са постоянен и повсемес-
тен спътник на земеделското про-
изводство, нанасяйки му огромни 
щети, които често надвишават 
общите загуби, причинявани от бо-
лестите и неприятелите (UNCED, 
1992). Основен проблем при плеве-
лите е голямото им видово разно-
образие, високата им биологична и 
екологична пластичност, което уле-
снява бързото им приспособяване и 
разпространение (Bruce and Ghersa, 
1992;  Стоименова, Алексиева, 2003,  
Стоименова и кол., 2003; Zimdahl, 
2004; Booth еt al., 2010). Световният 
опит показва, че внедряването на 
промишлени технологии в селското 
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стопанство е невъзможно без високо 
ефективна и рационална борба сре-
щу плевелите Fennimore and Doohan 
(2008). 

 

Промените в плевелните асоци-
ации под влияние на редица факто-
ри изискват проучване на нови въз-
можности за борба срещу плевелите 
(Legere et al., 1993, Streibig et al., 1993).

Интегрираната борба е призната 
като предпочитана стратегия в про-
грамата  на конференцията на обе-
динените нации по околната среда и 
развитието (UNCED, 1992). Предим-
ствата й са в нейната комплексност, 
по-пълно унищожаване на плевели-
те и в по-малка опасност от замърся-
ване на околната среда. Борбата сре-
щу устойчивите плевелни популации 
според Powels and Brandt (1996) изис-
ква използването на химични и нехи-
мични методи и подходи. Научните 
изследвания по въпросите на плевел-
ната растителност през последните го-
дини са насочени основно към разра-
ботване на високоефективни системи 
за интегрирана борба. В тази насока 
търсенето на алтернативни средства 
за борба срещу плевелите е от изклю-
чителна важност. Понастоящем към 
алелопатията има нарастващ интерес 
в земеделието, тъй като това явление 
би могло да предложи перспективни 
алтернативни методи за борба с пле-
велите и да спомогне за намаляване 
приложението на синтетични херби-
циди (Delabays, 2005, Pеneva, 2005). 

Въпреки вниманието, което се 
отделя на алелопатията  от страна на 
еколози, биолози и херболози, услож-

нените  взаимоотношения – конкурен-
ция – алелопатия, в системата „плевел 
– културно растение”, не е напълно 
изяснена. Взаимодействието между 
плевелите и културните растения е 
едновременно и/или последователно 
с пряк или косвен ефект от един рас-
тителен вид на друг, чрез синтеза на 
различни химични съединения – але-
лохимикали, които се отделят в окол-
ната среда и въздействат инхибиращо 
и/или стимулиращо върху покълване-
то на семената и първоначалното раз-
витието на редица плевели и селско-
стопански култури (Hunt, 1982; Rice, 
1974; Brown and Morra, 1995; Chung, 
et al., 1997; Moer and Huang, 1997; 
Reigosa et al., 1999; Agraval et al., 2002; 
Kostadinova et al., 2002; Chaniago, 2003; 
Fujii, 2003; Hong et al., 2003; Hoque et 
al., 2003; Iqbal et al., 2003; Marchin-
Silva and Aqϋila, 2006; Kadioglu et al., 
2005; Verma & Rao, 2006). 

Получените резултати са проти-
воречиви, потвърждавайки в различ-
на степен инхибиращия или стимули-
ращ ефект (Ebana et al., 2001, Kadioglu 
et al., 2005, Серафимов и кол., 2005; 
Aleksieva and Serafimov, 2008) на раз-
личните плевели върху покълването 
на семената.

Затрудненията в тази насока се 
дължат на конкретни обединител-
ни експериментални методи, които 
от една страна да моделират лабора-
торните и полски експерименти, и от 
друга да се направи разграничение 
между алелопатия и конкуренция в 
растителните съобщества (Steven et al, 
1984; Стоименова, 1990; Nakova, 2004; 
Stoimenova et al., 2004a; Stoimenova et 
al., 2004b; Серафимов и кол., 2008). 
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Според (Rice, 1995; Grace & Tilman, 
1990; Inderjit & del Moral, 1997; Willis, 
2007) природата на конкурентните и 
алелопатични взаимоотношения в аг-
рофитоценозите се определят от мно-
жество фактори. Най-често използва-
ни методи за доказване на алелопа-
тичната интерференция в растителни-
те съобщества или в системата „плевел 
– културно растение” е установяване 
стимулиращият или инхибиращ ефект 
на екстрахирани растителни материа-
ли върху тест – растения или проуч-
ване ефекта на растителни остатъци и 
тяхното прилагане в кварцов пясък и/
или в почвата, които се извършват при 
лабораторни условия (Топалов,1986; 
Kaworu et al., 2001;Adetayo et al., 2005; 
Paneva (2006). 

В редица проучвания (Turk and 
Tawaha, 2002; Hoque et al., 2003; 
Vasilakoglou et al., 2006; Ashrafi et al., 
2007; Koloren, 2007; Brooks, 2008) за 
определяне алелопатичната интерфе-
ренция между плевелите и културни-
те растения се използва екстрахиран 
растителен материал от свежа или 
суха плевелна биомаса, като концен-
трациите на екстрактите са значител-
но по-високи в сравнение с тези кои-
то се срещат в агрофитоценозите при 
отпадане и декомпозиране на плевел-
на биомаса в почвата (Moyer & Huang, 
1997; Bruce et al., 1999; Gill et al., 2000; 
Adetayo et al., 2005; Kayode & Ayeni, 
2009). Екстрахирането обаче се из-
вършва с различни носители – дести-
лирана вода или органични разтвори-
тели (Стоименова, 1990; Kaworu  et al., 
2001; Burda and Oleszek, 2004; Elemar 
et al., 2005; Серафимов и кол., 2005; 
Maigahani et al., 2007). 

При екстрахирането на расти-
телните материали обаче не  се взема 
под внимание факта, че повечето от 
използваните разтворители могат да 
увеличат дифузията на алелохими-
калите, както и отделянето на такива 
химикали които е напълно възможно 
да не се отделят при полски условия  
(Putnam, 1983). При извършване на 
експерименти в оранжерийни усло-
вия добавянето или внасянето на рас-
тителни остатъци в почвата, особено в 
големи количества може да доведе до 
промени в структурата на хранителна-
та среда и/или в способността й да за-
държа вода в сравнение с контролния 
вариант (Qasem and Hill, 1998). Про-
мените в структурата на средата могат 
да повлияят върху формирането на 
кореновата система при тест – расте-
нията. В този случай проблемът може 
да бъде преодолян чрез добавяне на 
хранителни разтвори след влагане на 
растителния материал. Това от една 
страна може да компенсира изнесени-
те количества хранителни вещества, а 
от друга да маскира проучвания але-
лопатичен  ефект, тъй като алелопа-
тичното въздействие на плевелите е 
по-ясно изразено при по-слабо плодо-
родие  (Rice, 1995). 

Неизбежното вариране в резул-
татите при извършване на алелопа-
тичните проучвания при лабораторни 
условия се дължи и на микроорганиз-
мите, които се развиват относително 
добре в екстрактите и тяхното действие 
може да разгради или измени отделни 
алелохимикали (Putman and DeFrank, 
1983; Nair et al., 1990; Weidenhamer, 
1996), както и да окажат влияние вър-
ху pH на средата (Marinov-Serafimov, 
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Dimitrova, 2007). В този случай про-
блемът може да бъде преодолян чрез 
добавяне на тимол при изготвянето на 
екстрактите  (Marinov-Serafimov et al., 
2007). Варирането в резултатите при 
лабораторните изследвания се дължи 
и на неоптималното количество вода 
и/или воден екстракт необходим за 
покълването на семената при алело-
патични изследвания при лаборатор-
ни условия (Wolk et al., 1989; Suriyong, 
et al., 2002; Marinov-Serafimov et al., 
2007; Golubinova, Vasilevska, 2008). 

Изследването на ефекта на фил-
триращи се коренови ексудати в съ-
дове с растящи растения е един по – 
ограничен метод за проучване на але-
лопатичния ефект в ситемата плевел 
–културно растение. Методът е извес-
тен като „стъпаловиден” или „филтри-
ращ”, разработен e от Bell and Koeppe 
(1972) и модифициран от Lovett and 
Jokinen (1984), който позволява до-
бавяне на филтратите от кореновата 
система на плевел - културно расте-
ние към циркулиращият разтвор. При 
използването на „стъпаловидния”, 
метод трябва да се вземе под внима-
ние, че количеството на филтрирани-
те хранителни вещества от плевелите 
в „стъпаловидния апарат” могат да 
бъдат по-малко в сравнение с тези на 
културите.  Следователно, филтратите 
могат да се различават по съдържа-
ние на хранителни вещества, концен-
трация на минерали и съдържание на 
алелохимикали.  Според Qasem and 
Hill (1989), Rice (1995), ако добавените 
хранителни вещества в „стъпаловид-
ния апарат” не могат да компенсират 
инхибиращия ефект върху развитие-
то на тест-растенията, включително 

и плевелите е доказателство за алело-
патично взаимодействие, докато ако 
добавянето на хранителни вещества 
в „стъпаловидния апарат” стимули-
ра развитието на плевелните видове, 
отколкото на културните растения в 
този случай взаимодействието между 
тест-растенията  може да се дефинира, 
като конкуренция. 

През последните десетилетия се 
разширява изследователската рабо-
та върху  определянето на химичната 
структура на алелохимикалите. Иден-
тифицирани са различни алелохими-
кали - фенолни киселини, кумарини, 
терпентиноиди, флавоноиди, алкало-
иди, гликозиди, гликозинолати, тер-
пени, феноли, производни на тропина 
с естерифицирана хидроксилна група 
– О - ацетил тропин  и др. (Rice, 1995, 
Richard,  1999) чрез които по-точно се 
определя алелопатичната интерфе-
ренция в системите културно растение 
– плевел, плевел-културно и несъв-
местимост между културни растения. 
Според Blum (1996) алелопатичната 
интерференция между растителните 
видове е резултат от комбинираното 
въздействие на алелохимикалите вър-
ху физиологичните процеси на рас-
тенията акцептори. Установено е, че 
алелопатиичните взаимоотношения в 
растителните съобщества са с промен-
ливи величини и силно се лимитират 
от абиотичните (температура, валежи, 
слънчева радиация, хранителни ве-
щества и др.) и биотичните (болести, 
неприятели и др.) факторите на среда-
та (Chou, 1990, Alsaadawi, 1992). В екс-
перименталната си работа Einhelling 
(1996) установява, че под влияние на 
стресови фактори се засилва синтеза 
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на алелохимикали в растителните ор-
ганизми, като по този начин се увели-
чава и алелопатичният им потенциал. 

Според обобщените резултати 
от Rice (1995) и Ахмед (2004) някои 
алелохимикали са изучени подробно, 
а някои перспективни от тях вече се 
произвеждат в лаборатории или по-
лузаводски условия и се използват в 
земеделското производство с обеща-
ващи резултати. Следователно алело-
химикалите, като природни продукти 
разкриват възможности за борба сре-
щу плевелите, а тяхното практическо 
приложение няма да предизвиква за-
мърсяване на продукцията и околната 
среда, тъй като този механизъм на би-
ологично взаимодействие между два 
или повече растителни вида би могъл 
да се използва като алтернативен ме-
тод за регулиране на плевелната плът-
ност, както и да спомогне за намаля-
ване на внасянето на синтетични хер-
бициди (Murphy, 2001; Macías et al., 
2003(a), Macías, et al., 2003(b); Reigosa 
et al., 2006; Brooks, 2008; Kruidhov, 
2008). 

Според проучванията на 
Olofsdotter et al. (1995), Hwu et al. (1999) 
алелопатията има ключова роля в ре-
гулиране на плевелната плътност в 
изкуствените растителни съобщества 
(агрофитоценози) при полски усло-
вия и възможната корелация между 
алелопатичния потенциал и физио-
логичните, морфологичните призна-
ци, които са важни от агрономическа 
гледна точка. На съвременния етап в 
земеделската практика алелопатията 
може да намери практическо прило-
жение за борба срещу плевелите чрез 
използване на: алелопатични покров-

ни или задушаващи култури (Дими-
трова, 1998; 2005; Dimitrova, 2008; 
Muller-Scharer and Baumann, 1993; 
Lotz et al., 1991; Lindquistet et al., 1998; 
Callaway and Forcella, 1993; Lemerle et 
al., 1996); алелопатични ротационни 
или съпътстващи култури (Putnam and 
Duke, 1978; Barnes and Putnam, 1986); 
токсични екстракти от алелопатични 
растения (Habib and Ranman, 1988); 
мулчиране или заравяне на растител-
ни остатъци (Putnam, 1988); естестве-
ни хербициди (Putnam, 1988); селек-
ция на алелопатични сортове култури 
с потенциал за подтискане на пле-
велите (Einhelling and Leather, 1988, 
Aleksieva and Serafimov, 2008). 

В проучванията на Peters (1986), 
Димитрова (1993), Liebman and 
Gallandt (1997), Dimitrova (2003) e ус-
тановено че използването на Avena 
sativa като покровна култура е ефикас-
но биологично средство за борба срещу 
плевелите при семепроизводството на  
Dactylis glomerata L. и Lolium perenne 
L. Това вероятно се дължи именно на 
способността му да образува и отделя 
алелохимикала „скополетин”, който 
инхибира растежа на плевелите. 

Като добра алтернатива от еко-
логичен и икономически аспект е от-
глеждането на люцерната в смесени 
посеви с многогодишни житни треви 
в т. ч. Dactylis glomerata L., Bromus 
inermis L., Agropyron desertorum 
Fisch. Schult. В този случай културата 
има  по-висока плевелоподтискаща 
способност в сравнение със самостоя-
телното й отглеждане при трикратно 
по-малък брой третирания с хербици-
ди. Плевелите са на контролируемо 
ниво, подтиснати в най-долния етаж 
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на тревостоите, недостигащи до фази 
семеобразуване. Смесените посеви с 
трите вида култури са с добра взаимо-
поносимост и с по-висока продуктив-
ност (от 22 до 35%). Тези изследвания 
показват, че отглеждането на люцер-
на с някои многогодишни житни кул-
тури в смесени посеви и използването 
на покровна култура овес в качеството 
си на биологично средство за борба е 
една алтернатива в изграждането на 
система от добри растителнозащитни 
практики (Димитрова, 1998 и 2005). 

Многогодишните тревни смески 
на Medicago sativa L. с  някои мно-
гогодишни житни култури (Dactylis 
glomerata L., Bromus inermis L., 
Agropyron desertorum Fisch. Schult.) 
редуцират плътността и формирането 
на надземната биомаса на многого-
дишните плевели (Sorghum halepensis 
(L.) Pers. и Cirsium arvense L., в ре-
зултат на което се ограничава инва-
зията на тези плевели (Dimitrova and 
Marinov-Serafimov, 2007a и 2007b).

В системата на екологосъобраз-
ното земеделие използването на ня-
кои покровни  зърнено-житни култу-
ри (Hordeum sativum, Avena sativa, 
Secale cereale) в година на създаване 
на люцернови посеви може да бъде 
една успешна алтернатива на кон-
венционалната технология. Освен, 
че притежават плевелоподтискаща 
способност, те позволяват по-ефек-
тивно използване на площите през 
първата година на отглеждане на лю-
церната, когато тя е с бавен темп на 
растеж и развитие. При конкретните 
условия на проучването във възхо-
дящ ред по агресивност покровните 
култури са:  Hordeum sativum, Avena 

sativa, Secale cereale (Baker and Smith, 
1987; Dimitrova, 2008). Наблюдавана 
е обаче биологична несъвместимост 
между  Medicago sativa L. и Festuca 
arundinacea Scherb. Подобни са и по-
лучените резултати в експериментал-
ната работа на Маринов-Серафимов 
(2010a,b), според който използването 
на овес, като алелопатично-мулчира-
щата култура  в соевия посев редуцира 
степента на заплевеляване както и ко-
личеството на натрупаната суха био-
маса на късните пролетни плевели, но 
оказва силен негативен ефект върху 
соевите растения.

 При съвременното земеделие се 
запазва проблема за борбата с плеве-
лите и отказът на химични средства 
за защита от тях обикновено се съпро-
вожда с рязко снижаване на добиви-
те. Решение на проблема се вижда в 
разработване на интегрирани системи 
за борба с плевелите, включващи до-
стойнствата на химичните, биологич-
ните, превантивните и механичните 
методи за борба при минимализиране 
на техните негативни страни. Интег-
рираната система за борба с плевели-
те в най-голяма степен съответства на 
принципа на екологизацията и опаз-
ване на околната среда с едновремен-
но повишено унищожаване на пле-
велите и икономия на енергия (NRC, 
1989; Ольгаренко и Ткачева, 1999; 
Стоименова и кол., 2008). Включване-
то на алелопатични признаци заедно с 
друг растителен потенциал (например 
ранна жизненост, големина на листа-
та, височина на растенията и братене) 
би могло да бъде важна стъпка към 
по-нататъшното разработване на сис-
теми за устойчиво растениевъдство, 
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разчитащо по-малко на хербицидите 
Lemerle et al (1996). 

Поради селективния характер на 
алелопатията не би трябвало да се оч-
аква, че тя самостоятелно би могла да 
унищожи всички плевели в типична 
селскостопанска обстановка, тя би мо-
гла да функционира като елемент на 
общата стратегия за борба с плевели-
те. Това налага необходимостта както 
от по-задълбочени теоретични проуч-
вания, така и върху методите за прак-
тическо приложение на алелопатията 
в съвременното земеделие.  
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