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Мишките, в години с благо�ри�тни услови� за интензивното им размножаване,ишките, в години с благо�ри�тни услови� за интензивното им размножаване, 
�ричин�ват значителни �овреди на �осевите, особено в ранни стадии от развитието 
им. Биологичното земеделие изключва из�олзването на най-раз�ространени� начин 
за борба с т�х – химични�. Това налага своевременно �рилагане на екологос�образни�рилагане на екологос�образнине на екологос�образни 
средства за максимално ограничаване на �л�тността на �о�улаци�та им. Целта на 
изследването е да се �роучи тем��т на на�адение от мишки в �осеви ечемик �ри�ри 
�реход к�м биологично �роизводство след различни �редшественици и да се оцени 
ефективността на различни ка�ани. Като �редшественици на ечемика са из�олзвани 
сл�нчоглед, царевица за силаж и фасул. Изследвани са ле�ило, механични и водни 
ка�ани. В резултат на �роучването е установено, че на�адението на �осев�� с�� с с 
�редшественик сл�нчоглед е доказано �о-интензивно отколкото на �осевите след 
царевица за силаж и фасул. От изследваните ка�ани водните са най-ефективни в 
борбата с мишките. Поставени на �одход�що м�сто те унищожават ц�лата колони�. 
Площта на водната �ов�рхност не оказва вли�ние на ефективността на ка�ана. 

Ключови дум: Биологично земеделие - Преходен �ериод - Полски мишки - 
Ка�ани
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Iliev I. I., D. Dimitrov, 2012. Effectiveness of mice control traps in barley crops at 
transition to organic farming(family Muridae, order Rodentia). FCS 8(2):381-388

Mice, p��rticul��rly in f��vor��ble for their reproduction ye��rs, c��use signific��nt injuries, 
especi��lly in e��rly st��ges of crop growth. �he org��nic ��griculture does not ��llow the use of �he org��nic ��griculture does not ��llow the use of�he org��nic ��griculture does not ��llow the use of 
the most widespre��d kind of mice control – by chemic��ls. �his force the timely ��pplic��tion 
of ecologic me��ns for m��xim��l restriction of mice popul��tion density. �he ��im of the study 
w��s to investig��te the r��te of mice ��tt��ck of b��rley crops ��t tr��nsition to org��nic f��rming 
��fter different predecessors ��nd to ev��lu��te the effectiveness of different tr��ps. Тhe b��rley Тhe b��rleyhe b��rley 
predecessors were sunflower, sil��ge corn ��nd be��n crops. Glue, w��ter ��nd sn��p tr��ps 
were investig��ted. It w��s find out th��t the ��tt��ck of the crop ��fter sunflower w��s proved w��s provedw��s proved 
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gr��ter th��n ��fter m��ize ��nd be��n. the w��ter tr��ps were the most effective in the mice 
control. Pl��ced in ��ppropri��te spot  they could destroy the whole mice colony. �he ��re�� of 
the w��ter surf��ce did not ��ffect the tr��p effectiveness.

Key wo�d�: O�g�ni� f��ming – T��n�i�ion – Mi�e – T����T��������
УВОД

Национални�т �лан за развитие на биологичното земеделие в Б�лгари� 
�редвижда к�м 20��� г. ��� от из�олзваната земеделска зем� да се у�равл�ва чрез к�м 20��� г. ��� от из�олзваната земеделска зем� да се у�равл�ва чрезк�м 20��� г. ��� от из�олзваната земеделска зем� да се у�равл�ва чрез 
биологични методи на �роизводство. В��реки нарастващи� тем� на увеличаване 
на биологичните �лощи, все още к�м органично �роизводство се ориентират 
маломерни земеделски сто�анства, чийто �ринос к�м общата биологична �лощ 
е нищожен. Необходимо е да се увеличи биологичното �роизводство на �олски 
култури, които заемат обширни обработваеми земи в страната. Сериозен �роблем 
обаче �ри �олското биологично �роизводство е борбата с �левелите и не�ри�телите 
без у�отреба на �естициди. До�уска се из�олзването само на регистрираните в 
с�ответните Приложени� на Наредба �� 22 от 200� г. за биологичното �роизводствоНаредба �� 22 от 200� г. за биологичното �роизводство 
на растени�, растителни �родукти и храни от растителен �роизход и неговото 
означаване в�рху т�х средства..

Редица научни изследвани� �о света �оказват, че �олевката а и н�кои други 
видове не�ри�тели, могат да �ричин�т значителни �овреди на земеделските култури 
(�rown et ��l., 2002�� �itmer et ��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите е�rown et ��l., 2002�� �itmer et ��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите е et ��l., 2002�� �itmer et ��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите еet ��l., 2002�� �itmer et ��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите е ��l., 2002�� �itmer et ��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите е��l., 2002�� �itmer et ��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите е.,  2002�� �itmer et ��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите е�itmer et ��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите е et ��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите еet ��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите е ��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите е��l., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите е., 200��. Да се �редвид�т загубите от �осевите е 
трудно, �оради н�колкогодишните цикли на �о�улаци�та на �олевките. Нав�рно 
най-важни�т �одход за ограничаване на загубите на �осевите, �ричинени от 
не�ри�тели, е намал�ването на обитаваемостта на тревните и залесени �лощи 
около �осевите. Там не�ри�телите се акомодират за времето, �рез което в �осевите 
н�ма услови� за б�рзо размножаване и там оцел�ват �олските мишки в �ериодите 
на минимална �о�улаци�. Сто�анските методи за ограничаване на �о�улациите 
са косене, изгар�не на ст�рнищата, �риложение на хербициди и из�олзване на 
родентициди (�itmer��er���uteren, 200��� �rown et ��l., 200��. Гол�ма част от т�х са�itmer��er���uteren, 200��� �rown et ��l., 200��. Гол�ма част от т�х са��er���uteren, 200��� �rown et ��l., 200��. Гол�ма част от т�х са�er���uteren, 200��� �rown et ��l., 200��. Гол�ма част от т�х са, 200��� �rown et ��l., 200��. Гол�ма част от т�х са�rown et ��l., 200��. Гол�ма част от т�х са et ��l., 200��. Гол�ма част от т�х саet ��l., 200��. Гол�ма част от т�х са ��l., 200��. Гол�ма част от т�х са��l., 200��. Гол�ма част от т�х са., 200��. Гол�ма част от т�х са 
забранени за биологично �роизводство, �ри което тр�бва да намер�т �риложение 
екологично-ориентирани стратегии за у�отреба на �римамки в аграрните системи 
(���msey��ilson, 2000�.���msey��ilson, 2000�.��ilson, 2000�.�ilson, 2000�., 2000�. 

Целта на насто�щото изследване е да се �роучи тем��т на на�адение от 
мишки в �осеви ечемик �ри �реход к�м биологично �роизводство след различни�ри �реход к�м биологично �роизводство след различни 
�редшественици и да се изследва ефективността на различни ка�ани. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследвани�та са �роведени в О�итното �оле на Добруджански земеделски 
институт �рез �ериода 200�-20�0 г. Почвата на о�итни� участ�к е слабо излужен Почвата на о�итни� участ�к е слабо излужен 
чернозем с�с средно с�д�ржание на хумус в орни� слой (��.��0 �� �о Тюрин� и 
слабо кисела реакци� (p�p�K�l - 5.���. Извеждан е о�ит с �олски култури в �реходИзвеждан е о�ит с �олски култури в �реходзвеждан е о�ит с �олски култури в �реход 
к�м биологично �роизводство в�рху �лощ от �00 дка. В услови�та на �ет�олно 
сеитбообращение са отглеждани културите ечемик, сл�нчоглед, царевица, фасул 
и люцерна. 

Технологи�та на отглеждане на културите е с�образена с изисквани�та наехнологи�та на отглеждане на културите е с�образена с изисквани�та на 
Наредба �� 22 от 200� г. В сеитбообращението �редшественици на ечемика са 
сл�нчоглед, фасул и царевица. Посев�т ечемик заема 20 d��, 5 d�� след сл�нчоглед, 5d��, 5 d�� след сл�нчоглед, 5, 5 d�� след сл�нчоглед, 55 d�� след сл�нчоглед, 5 d�� след сл�нчоглед, 5d�� след сл�нчоглед, 5 след сл�нчоглед, 5 
d�� след царевица и �0 d�� след фасул. Д�лжината на �олето е 2��� m. �ас�ван ечемик след царевица и �0 d�� след фасул. Д�лжината на �олето е 2��� m. �ас�ван ечемик d�� след фасул. Д�лжината на �олето е 2��� m. �ас�ван ечемикd�� след фасул. Д�лжината на �олето е 2��� m. �ас�ван ечемик след фасул. Д�лжината на �олето е 2��� m. �ас�ван ечемикm. �ас�ван ечемик. �ас�ван ечемик 
сорт Каскадьор �� �ри �осевна норма 500 к�лн�еми семена на квадратен мет�р. 

Парцелите на �осевите са разделени на две равни части. В едната �оловина е 
наблюдаавано развитието на �осева и на�адението от мишки без да б�де водена 
борба срещу т�х. В другата �оловина е из�итван ефект�т от �риложението на 
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различни ка�ани. Повредите на �осева са изчисл�вани на база брой �оникнали 
растени� на декар, брой колонии на декар и средна �лощ на колони�. Поникналите 
растени� са отчитани от нена�аднати от мишки метровки. Бро�т миши ду�ки на 
декар е отчитан от метровки с �лощ 25 mm2.

Фактори на о�ита:
А. Предшественик – А� – Фасул�� А2 – Царевица за силаж�� А�� – Сл�нчоглед��
Б. Ка�ани – Б� – Ле�ило�� Б2 – Водни ка�ани�� Б�� – Механични /�ружинни/ ка�ани.

Фи�. 1. Ка�ан с ле�ило TemoBi.
Fig. 1. �emo�i glue tr��p.

С�ециалното ле�ило за �л�хове и мишки TemoBi е неза�алимо, абсолютно 
нетоксично, незас�хващо и без мирис. С�гласно инструкци�та за екс�лоатаци� 
о�ределен обем ле�ило се нанас� на д�счица или мукава и се раз�олага около 
ду�ките на гризачите (фиг. ��.��.�. Слънчогледови семки са разпръснати наоколо 
за примамка. Може да се нанас� в кр�г около ду�ки или основата на д�рветата, 
�ри което ограничава �ридвижването на гризачите и о�азва конкретни обекти от 
на�адение. Т�й като не с�д�ржа отровни вещества, ле�илото може да се из�олзва 
навс�к�де без ограничение. След намазване не загубва свойствата си за зале�ване 
много седмици.

Фи�. 2. Водни ка�ани в биологичен �осев ечемик.
Fig. 2. ���ter tr��p in org��nic b��rley.
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�а борба с мишките в �осевите ечемик в �реход за ��рви ��т са из�итвани добре 
забравените водни ка�ани – фиг. 2. 

С�дове /в случа� отр�зани �ластмасови бутилки/, на�оловина на��лнени 
с вода, са зарав�ни на нивото на �ов�рхността на �очвата в района на активна 
колони� мишки. �а един-два дни в т�х се улав�т мишките от колони�та, изкушени от 
водата. Този механичен метод може с ус�ех да б�де из�олзван за борба с мишките 
в �осеви с малка �лощ, каквито засега са биологичните, и в началото на в�зникване 
на �роблема с мишките.

Пружинните ка�ани са добре �ознати на вс�ко домакинство и н�ма да б�дат 
о�исвани. Ще отбележим само основни�т им недостат�к, че след еднократно 
ус�ешно или неус�ешно задействане тр�бва да б�дат заредени от човешка р�ка. 

През есента на 2009 г. и �ролетта на 20�0 г. е �роведен о�ит�т за о�редел�не 
ефективността на различните видове ка�ани за борба с мишки в �осевите ечемик. 
В две редици �о три ка�ана от всеки вид, така че на всеки �редшественик да има 
�о два ка�ана, са �оставени и �ровер�вани на всеки 2� часа в �род�лжение на 5 
дни /една работна седмица – ��0 ка�анодни/. При констатиране на улав�не �лочката 
с ле�ило е �одмен�на с нова, водни�т ка�ан е �очистван от тру�овете на мишките 
а �ружинни�т е зареждан с нова �римамка. �а�исван е бро�т на улав�ни�та и 
резултатите са �ривеждани к�м �00 ка�анодни. 

През есента на 20�0 г. е �роведен о�ит за установ�ване ефективността на водни 
ка�ани с работна �лощ �0 cmcm2, ��0 cm��0 cmcm2 и 2�0 cmcm2. Постав�ни са два ��ти �о три 
ка�ана за 5 работни дни в �ериода на интензивно размножаване на мишките. 

Данните са анализирани статистически с �омощта на електронните таблици.

РЕЗУЛТАТИ

�. Поникнали растени� и �овреди на �осева ечемик в �реход
Повредите на �осева от мишки са критични в ��рвите дни след �оникването на 

растени�та.

Таблица 1. Реколтирани растени� ечемик след различните �редшественици �рез 
годините на изследването, бр./mm2.

Table 1. Harvested barley plants after different predecessors during the years of study, n./m2.

Предшественик,,
Predecessors

Реколтирани растени�, бр./mm2

Harvested barley plants, n./m2 Средно
Mean200� г. 2009 г. 20�0 г.

Сл�нчоглед / Sunflower ���5 ��2 ��99 399
Царевица / CornCorn ����0 �50 ��0� 360
Фасул / Beans ��5� ��� ���9 387

Средно � �Mean 334 449 363 382

Таблица 2. Повреди от мишки на �осевите ечемик след различните �редшественици 
�рез годините на изследването, ��.

Table 2. Barley crop injuries by mice after different predecessors during the years of study, %.

Предшественик
Predecessor

Повреди, �� / / Injuries, % Средно
Mean200� г. 2009 г. 20�0 г.

Фасул / Beabs ��,� 5,2 2,� 3,87
Царевица / Corn 2,� �,� 5,0 4,83
Сл�нчоглед / Sunflower ��,2 �2,� �,� 6,57**

Средно��Mean 2,97 8,33 3,97 5,09
**- Доказаност на разликите �ри Р=0,0�
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В таблица � е �редставен бро�т на �оникналите растени� ечемик след различните 
�редшественици �рез годините на изследването. Бро�т �оникнали растени� след 
различните �редшественици варира в тесни граници около �2-�0�� от зас�тите 
к�лн�еми семена. Най-малка �олска к�лн�емост отчитаме �ри �редшественик 
царевица, особено �рез 20�0 г. Причината нав�рно е некачествената �очвообработка, 
�оради изв�ршено силажиране �ри висока влажност на �очвата, в резултат на което 
�ов�рхностни� �очвен слой е силно у�л�тнен от �рибиращата техника. Най-добри 
услови� за �оникване са отчетени �рез 2009 г. с 90�� �олска к�лн�емост.

В таблица 2 са �редставени отчметените �овреди от мишки на �осевите ечемик 
след различните �редшественици �рез годините на изследването, в �роцент от бро� 
�оникнали растени�. Най-гол�мо на�адение отчитаме �рез 2009 г., когато в началото 
на зимата са регистрирани средно �,������ унищожени растени� от мишки. На фиг. �� 
е �оказан �осев�т ечемик в �реход, на�аднат от гризачи �рез тази година. В�рху�осев�т ечемик в �реход, на�аднат от гризачи �рез тази година. В�рху 
�редшественик сл�нчоглед е отчетено унищожаване на �2, ��� от �осева �рез 2009 
г. и доказано най-големи �овреди �рез тригодишни� �ериод – средно �,5���.

 
Фи�. 3.3.. Посев ечемик в �реход, на�аднат от мишки �рез 2009 г.

Fig. 3. ���rley crop infested by mice during 2009 ye��r.

В таблица �� е �редставен средни�т брой миши ду�ки на декар в �осевите ечемик 
след различните �редшественици �рез годините на изследването. Логично е �рез 
2009 г. в �осевите да се отчетат ��,�÷�,� ��ти �овече миши ду�ки отколкото �рез 
останалите две години на изследването. Най-много ду�ки има �ри �редшественик 
сл�нчоглед, което се об�сн�ва с �о-високите загуби �ри �рибирането на зас�вани� 
сорт Фаворит. Неедновременното узр�ване на растени�та забав� �рибирането и води 
до �овишени загуби. До�ринас�т с�що и големите �ити на растени�та, отглеждани 
�ри малка г�стота, за да се �олучи гол�ма маса на �000 семена. Често �итите 
наклон�ват растени�та к�м междуреди�та �од �г�л, �о-гол�м от ��0 deg, което водиdeg, което води, което води 
до загуби от не�рибрани �ити �ри ж�твата. Тези загуби стимулират размножаването 
на мишевидните гризачи.

Тем��т на увеличаване бро� на мишите ду�ки в �осеви ечемик �рез есента на 
2009 г. е �редставен на фиг. �. Средни�т брой миши ду�ки на декар се увеличава�. Средни�т брой миши ду�ки на декар се увеличава. Средни�т брой миши ду�ки на декар се увеличава 
от �5 в началото до 2�0 в кра� на наблюдавани� �ериод. Тем��т на увеличение е 
�2 бр./d��/ден �рез втората десетдневка на ноември, �� бр./d��/ден �рез третата иd��/ден �рез втората десетдневка на ноември, �� бр./d��/ден �рез третата и/ден �рез втората десетдневка на ноември, �� бр./d��/ден �рез третата иd��/ден �рез третата и/ден �рез третата и 
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намал�ва на 2� бр./d��/ден �рез ��рвата десетдневка на декември. При сл�нчогледаd��/ден �рез ��рвата десетдневка на декември. При сл�нчогледа/ден �рез ��рвата десетдневка на декември. При сл�нчогледа 
с�ответните цифри са �� бр./d��/ден, ���9 бр./d��/ден и 20 бр./d��/ден.d��/ден, ���9 бр./d��/ден и 20 бр./d��/ден./ден, ���9 бр./d��/ден и 20 бр./d��/ден.d��/ден и 20 бр./d��/ден./ден и 20 бр./d��/ден.d��/ден./ден.

Таблица 3. Брой миши ду�ки в �осевите ечемик след различните �редшественици 
�рез годините на изследването, бр./d��

Table 3. Number of mice wholes in barley crops after different predecessors during the 
years of study, n./da.

Предшественик
Predecessor

Брой ду�ки, бр./d��/ ду�ки, бр./d��/ду�ки, бр./d��/, бр./d��/бр./d��/./d��/Number mice wholes, n./da Средно
Mean200� г. 2009 г. 20�0 г.

Сл�нчоглед / Sunflower 2� 2��� �� 121
Царевица / Corn 22 ��� 5� 95
Фасул / Beans �� ��� �9 102

Средно��Mean 22 189 56 106
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1XI 2XI 3XI 1XII
Десетдневки/Decades

Бр
./д
ка
/n
./d
a

Слънчоглед/Sunflower Царевица/Corn Фасул/Beans

Фи�. 4.4.. Тем� на увеличаване бро� на мишите ду�ки в �осеви ечемик �резТем� на увеличаване бро� на мишите ду�ки в �осеви ечемик �рез 
есента на 2009 г., бр./дка (�ХІ – ��рва десетдневка на октомври�.

Fig. 4. Mice wholes number rate of increase in barley crops during the 
autumn of 2009 year, n./da (1XI – the first decade of October).

2. �фективност на ка�аните. �фективност на ка�аните�фективност на ка�аните

Таблица 4. �фективност на ка�ани за борба с мишките в �осев ечемик �рез есента 
на 2009 г., брой улав�ни� за �00 ка�анодни.

Table 4. 4. Effectiveness of mice control traps in barley crop during the autumn of 2009 year,Effectiveness of mice control traps in barley crop during the autumn of 2009 year, 
number trap success per 100 trapdays.

Ка�ани
Traps

Брой улав�ни� за �00 ка�анодни и улав�ни� за �00 ка�анодни иулав�ни� за �00 ка�анодни и за �00 ка�анодни иза �00 ка�анодни и �00 ка�анодни ика�анодни и ии 
стандартна грешка/ грешка/грешка//Number trap success 

per 100 trapdays and StD
��

Ле�ило / Glue traps 2�,�(9,��� 29
Пружинни ка�ани / Snap traps 20,0(5,�� 20
Водни ка�ани /и ка�ани / Water traps ��,�(�9,�� 50**

**- Доказаност на разликите �ри Р=0,0�
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�фективността на ка�аните се �ро�в�ва най-добре в години с  каламитет на 
вредните гризачи, каквато беше 2009 г. В таблица � е �редставен бро�т улав�ни� 
на трите ти�а изследвани ка�ани за �00 ка�анодни �рез есента на 2009 г. Водните 
ка�ани са доказано �о-ефективни в борбата с мишките от другите два ти�а. Те улав�т 
50�� от общи� брой унищожени екзем�л�ри. Освен това те се отличават с висока 
технологичност. Поставени ведн�ж те н�мат нужда от �очистване или зареждане 
и за кратко време унищожават ц�лата колони� мишки, край ко�то са �оставени. 
Останалите 2 ти�а ка�ани са с близки данни за ефективност, като ле�илото е �о-
технологично – в единични случаи са регистрирани �о две мишки на �лочка, което 
не може да се отчете �ри �ружинните ка�ани. 

В таблица 5 е �редставена ефективността на изследваните ка�ани за борба с 
�олски мишки в �осев ечемик �рез �ролетта на 20�0 г. Резултатите са идентични 
с �редставените в табл. �, с тази разлика, че бро�т на улав�ни�та е два ��ти �о-
мал�к.

Таблица 5. 5. �фективност на ка�ани за борба с мишките в �осев ечемик �рез �ролетта�фективност на ка�ани за борба с мишките в �осев ечемик �рез �ролетта 
на 20�0 г., брой улав�ни� за �00 ка�анодни.

Table 5. Effectiveness of mice control traps in barley crop during the summer of 2010 year, 
number trap success per 100 trapdays.

Ка�ани
Traps

Брой улав�ни� за �00 ка�анодни и стандартна улав�ни� за �00 ка�анодни и стандартнаулав�ни� за �00 ка�анодни и стандартна за �00 ка�анодни и стандартназа �00 ка�анодни и стандартна �00 ка�анодни и стандартнака�анодни и стандартна и стандартнаи стандартна стандартнастандартна 
грешка//Number trap success per 100 trapdays and StD ��

Ле�ило / Glue traps ���,��(�,�� 2�
Пружинни / / Snap traps �0,0(2,�� 22
Водни / Water traps 2��,��(�,5� 50**

**- Доказаност на разликите �ри Р=0,0�

След установ�ване на най-високата ефективност на водните ка�ани �рез есента 
на 20�0 г. е �роведен екс�еримент за установ�ване вли�нието на активната водна 
�лощ в�рху бро� улав�ни�та. Резултатите са �редставени в табл. �. Площта на 
водната �ов�рхност не оказва вли�ние на бро� улав�ни�. 

Таблица 6. �фективност на водни ка�ани с различна �лощ за борба с мишките в 
�осев ечемик �рез есента на 20�0 г., брой улав�ни� за �00 ка�анодни

Table 6. Effectiveness of mice control by different surface water  traps in barley crop 
during the outumnr of 2010 year, number trap success per 100 trapdays.

Ка�ани
Traps

Брой улав�ни� за �00 ка�анодни и стандартна улав�ни� за �00 ка�анодни и стандартнаулав�ни� за �00 ка�анодни и стандартна за �00 ка�анодни и стандартназа �00 ка�анодни и стандартна �00 ка�анодни и стандартнака�анодни и стандартна и стандартнаи стандартна стандартнастандартна 
грешка//Number trap success per 100 trapdays and StD ��

Ле�ило / Glue traps ��,�(5,���,�(5,��5,��,����� 29
Пружинни / / Snap traps 20.0(�,��0(�,��(�,���,��,����� ��5
Водни / Water traps 20,0(5,9�9�� ��5

Изследвани�та в б�деще ще б�дат насочени к�м установ�ване на технологични 
методи за б�рзо и лесно �остав�не на водните ка�ани. В момента се �роучва 
из�олзването на ултразвук за �рогонване на мишките в �олски услови�. Очакват се 
и ��рвите �озволени от Наредба 22 биологични �римамки и ре�еленти. 

ИЗВОДИ

Борбата с мишките �ри биологичното �роизводство тр�бва да се води интензивно, 
не�рек�снато и �оследователно от началото на размножаването до максималното 
им унищожаване, защото веро�тността за големи �оражени� на �осева е висока.

В резултат на �роучването е установено, че на�адението на биологични� �осев 
с �редшественик сл�нчоглед е доказано �о-интензивно отколкото на �осевите с 
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�редшественици царевица за силаж и фасул. 
От изследваните ка�ани водните са най-ефективни в борбата с мишките. 

Поставени на �одход�що м�сто те унищожават ц�лата колони�. 
Площта на водната �ов�рхност не оказва вли�ние на ефективността на ка�ана.
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