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Премахване на нежелани растения от бяла акация (салкъм) 

 

Бялата акация (салкъм) е едно от най-трудните за премахване растения. 

Размножава се изключително добре по вегетативен път и няма лесен начин да бъде 

ограничена. Трябва да бъде изтощено и унищожено коренището, за да спре 

разпространението на вида. Важно е методично да се премахва всяка издънка щом се 

появи, за да няма какво да храни корена. Тази борба може да продължи няколко 

години. 

Процесът може да се ускори чрез хербициди по следните начини: 

Чрез мазане - този метод е подходящ за салкъми с диаметър до 5-10 см 

Отрежете издънките ниско до земята и намажете отрезите с хербицид, така че да 

навлезе в корена. Най-добре е това да стане в края на лятото, началото на есента, 

защото тогава посоката на движение на хранителните вещества е от короната към 

корена. Така ще запазите и околната растителност. Режете и мажете отрезите на всяка 

нова издънка, щом се появи. 

За по-дебели дървета препоръчваме първо изсушаване на корен и след това 

премахване. Може да се ползват два метода – опръстеняване или инжектиране. 

Опръстеняването става като отстраните кората и ликото на дървото на нивото 

на гърдите си. Достатъчна е една ивица с ширина от 5 до 15-20 см. Важно е кората и 

ликото да бъдат премахнати изцяло до дървесината. Ако остане дори една тънка ивица 

лико, дървото ще продължи да живее и расте. Внимавайте при опръстеняването да не 

засегнете дълбоко дървесината, защото ще стимулирате появата на повече издънки, не 

само по стъблото под пръстена, но и около корена. При борбата с издънките спазвайте 

съветите дадени по-горе в текста. Веднага след опръстеняването с шприц, спринцовка 

и/или четка се поставя хербицид така, че да попие в ликото между кората и 

дървесината. Може да използвате и пособия, които изпускат тънка струя хербицид, 

която да се поеме от ликото без да се разлее по кората и околната повърхност. За 

предпочитане е това да се прави в края на лятото, началото на есента. 

При инжектиране на хербицид в ствола на дървото - близо до повърхността на 

земята, с дрелка, се пробиват дупки с диаметър 5-8 мм. Отвор се прави на всеки 5 см по 

диаметъра на ствола. Например при дърво с диаметър 15 см в се пробиват най-малко 3 

отвора. Дупките да са насочени към центъра на ствола под около 45° ъгъл. В 

следващите 1-2 мин със спринцовка се впръсква по около 2,5 мл хербицид в дупките. 

След това отворите се запечатват с глина, пластелин или друг уплътняващ материал. 
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След третиране на дърветата трябва да продължите да следите за появата на 

издънки – пънни или коренови, както и за семенни екземпляри. И тях трябва да 

третирате по един от описаните начини, до пълното унищожаване на салкъма. 

Борбата със салкъма може да се води и без хербицид, макар и да продължи 

значително по-дълго време. 

При тънки дървета, с диаметър до 3-5 см 

Изрязвате по-тънките салкъми близо до земята. След това премахвате издънките, 

които са около пъна. Не препоръчваме да ги изрязвате с ножица. По-добре ги 

отчупвайте. Това става много лесно, докато са млади. Затова е добре да се прави поне 

два пъти годишно – през юни и октомври. Разчитаме на студа да убие новите издънки 

след есенното премахване.  

Ако сте постоянно на мястото, премахвайте издънките по-често. Колкото по-

малко време ги оставяте да растат и хранят корена, толкова по-добре. Трябва да 

следите и за поникнали семенни екземпляри. Когато растенията са расли 

продължително време в почвата се е формирала семенна банка, която при осветляване 

на мястото дава семенни растения. Те трябва да се изскубват веднага щом се появят. 

Най-лесно се изкореняват докато са още млади  - до 20-30 см. Процесът трябва да се 

повтаря всяка година, до пълното унищожаване на салкъма. 

При дървета над 5 см в диаметър 

Желателно е по-дебелите дървета да не се отсичат веднага, а да се изсушат на 

корен и след това да бъдат отстранени. Препоръчваме дърветата да бъдат опръстенени, 

както вече описахме. При борбата с издънките спазвайте описаните по-горе съвети. 

 


