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УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТО:
Резюме на български и английски езици, което съдържа:


Тема на доклада/постера, заглавие – Arial 14, с малки букви, Bold;



Пълното лично име и фамилия на автора/авторите – Arial 12;



Месторабота – Arial 10, Italic;



E-mail на автора за кореспонденция – Arial 12, Italic;



Кратко съдържание на доклада – до 250 думи, Arial 10;



Ключови думи до 10 броя – Arial 10.
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Образец на резюме:
Ефикасност на системи от хербициди в царевица отглеждана при
агроекологичните условия на Северозападна България
Соня Горановска1, Щелияна Калинова2*, Нуреттин Тахсин2
1

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България
2
Аграрен университет, 4000 Пловдив, България

*Е-mail: s_kalinova@yahoo.com
През 2015 г. и 2016 г. е изведен опит по блоков метод с 6 хербицида в полето на Института по
царевицата - гр. Кнежа. Проучванията са извършени с царевица, хибрид Кнежа 435 – група 400-500
по FAO, отглеждана при неполивни условия, след предшественик царевица. Проучени са 9 системи
от хербицидни препарати, които включват три почвени препарата: Мерлин Флекс 480 СК
(изоксафлутол) в доза 42 ml/da; Стомп НОВ 330 ЕК (пендиметалин) в доза 400 ml/da и Дуал Голд
960 ЕК (s -метолахлор) в доза 150 ml/da и три листни препарата, приложени във фаза 4-ти - 5-ти
лист на културата, върху почвените: Матон 600 ЕК (2,4 Д естер) в доза 110 ml/da; Лаудис ОД
(темботрион + изоксадифен-етил) в доза 200 ml/da и Аминопиелик 600 СЛ (2,4 Д аминна сол) в
доза 120 ml/da. От проучваните почвени хербицидни препарати с най-висока ефикасност е Мерлин
Флекс 480 СК, който намалява чувствителните плевели с 80,72%. От проучваните листни
хербициди Лаудис ОД, приложен във фаза 4-ти - 5-ти лист на царевицата е с най-висока
ефикасност. Той контролира много добре балура от семена и oт коренища, като го унищожава до
83,46%. При условията на опита хербицидната система Мерлин Флекс 480 СК в доза 42 ml/da и
Лаудис ОД в доза 200 ml/da е най-ефикасна, унищожавайки 87,68% от разпространените плевели.
Ключови думи: царевица, плевели, хербициди, биологична ефикасност

Effectiveness of Systems of Herbicides in Maize Cultivated at
Agroecological Conditions of Northwest Bulgaria
Sonya Goranovska1, Shteliyana Kalinova2*, Nurettin Tahsin2
1

2

Institute of Maize, 5835 Knezha, Bulgaria
Agricultural University, 4000 Plovdiv, Bulgaria

In 2015 and 2016 is displayed on an attempt by block method with 6 herbicides in the experimental field of
the Institute of maize in town of Knezha. The studies are performed with a maize hybrid Knezha 435 –
group 400-500 by FAO, cultivated without irrigation after predecessor – maize. There were studied 9
systems of herbicides, which include three soil preparations: Merlin Flex 480 SC (isoxaflutole) at a dose
of 42 ml/da; Stomp NEW 330 EC (pendimethalin) at a dose of 400 ml/da and Dual Gold 960 EC (smetolachlor) at a dose of 150 ml/da and three foliar preparations, applied in a phase fourth-fifths leaf of
the crop, after the soil ones: Matоn 600 EC (2,4 D ester) at a dose of 110 ml/da; Laudis OD (tembotrione
+ isoxadifen-ethyl) at a dose of 200 ml/da and Aminopielik 600 SL (2,4 D amine salt) at a dose of 120
ml/da. Of the tested soil herbicide preparations with highest efficacy is Merlin Flex 480 SC, that reduces
the sensitive weeds with 80.72%. Of the studied leaf herbicides – Laudis OD, applied in a phase fourthfifths leaf of the maize is with the highest efficiency. It controls very well Johnson Grass from seeds and
from rhizomes as destroys this weed to 83.46%. Under the test conditions, the herbicidal system Merlin
Flex 480 SC at a dose of 42 ml/da and Laudis OD at a dose of 200 ml/da is the most efficient, destroying
87.68% of the common weeds.
Key words: maize, weeds, herbicides, biological efficacy
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