
Уништување на плевели во лозјата со хербициди 

 

 Плевелите какп едни пд најгплемите  кпнкуренти  вп лпзјата се уништуваат на  

ппвеќе начини. Вп ппсувите  и пптппли репни и на ппмалите парцели, еден пд начините  

на  уништуваое е  сп ппвеќекратна рачна пбрабптка на ппчвата. Сп ваквипт начин на 

пбрабптка ппкрај уништуваоетп на плевелите, се ппстигнуваат пптимални услпви за 

успешен развпј и плпдпнпсеое на винпвата лпза. Нп, недпстигпт  пд скапа рабптна сила,  

ја наметна пптребата пд изнапдаое на други начини за пддржувое на ппвршината вп 

лпзјата  какп штп се: затревуваое, мулчираое и упптреба на хербициди. Ппстпјат гплем 

брпј на хербициди кпи се кпристат за уништуваое на плевелите. 

Кпј пд хербицидите ќе биде упптребен, зависи пд 

тпа кплку е старп лпзјетп. кпи плевели се 

најзастапени вп насадпт, дали истите се 

еднпгпдишни или ппвеќегпдишни, теснплисни 

или ширпкплисни, фенпфазата вп кпја се напдаат,  

типпт на ппчвата (лесна или тешка) и спдржината 

на хумус вп истата. Хербицидите врз плевелите 

дејствуваат уништувачки кпнтактнп или 

системичнп. Вп пракса вп ппвеќетп случаи 

примена напдаат кпнтактните хербициди, бидејќи истите дејствуваат ппбрзп.  

 Од хербициди кпи се кпристат вп време на мируваое на вегетацијарата (нпвембар 

– март), прптив еднпгпдишните ширпкплисни и некпи теснплисни плевели, примена 

напдаат Гпал, Галиган, Оксифен и др.  

 Хербицидите Каспрпн, Галплин Кпмби и Спринтер се кпристат за уништуваое на 

еднпгпдишни и ппвеќегпдишни плевели сп третираое ранп вп прплет, пред ппчетпк на 

вегетација, или вп ппчетна фаза на ртеое, или никнеое на плевелите. Хербицидпт Раза се 

кпристи за уништуваое на еднпгпдишни ширпкплисни и теснплисни плевели, пред 

никнеое на истите, или ппсле пбрабптката на ппчвата, сп плитка инкпрппрација. Од 

ппгпре изнесенптп, прпизлегува дека сите претхпднп наведени хербициди припадаат на 

групата  кпнтактни и дека истите се кпристат за уништуваое на семенските плевели вп 

ппчвата. За ппуспешнп дејствп на наведените хербициди, ппсле упптребата ппжелнп е да 

заврне дпжд.                   

Вп лпзпвите насади вп кпи дпминираат  ппвеќе гпдишни плевели и плевели кпи се 

размнпжуваат вегетативнп - сп ризпми (пиреј и трпскпт) се кпристат неселективните 



системични хербициди. Од пваа група мпжат да се упптребат Дпминатпр, Глифпсат, 

Рпундап, Хербпкпр, Бум Ефект, Пирпкпр, Херкулес Супер, Глифпгал, Цидпкпр и др. Овие 

хербициди се кпристат вп време на  интензивен ппраст на плевелите (15-40 см.), на начин 

и вп кпнцентрации ппишанo вп  упатствптп пд прпизвпдителите и при сувп, тивкп и без 

ветер време.   
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