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ЦРНИЛКА НА ТУТУНОТ (Phytophthora parasitica var. nicotianae) 

 

ПРЕДГОВОР 

 
За време на одгледувањето на земјоделските 

култури, од страна на производителите биле забележувани 
најразлични промени во порастот на растенијата. По 
површината на листовите и плодовите се појавувале разни 
некрози и деформации, а кои појави биле настанати како 
резултат на делувањето на голем број причинители на 
болести и штетници кои му нанесувале големи штети на 
одгледуваните култури, со што биле доведени во прашање 
нивниот принос и квалитет. Заради тоа, се наметнала 
потребата од проучување на биологијата на причинителот 
на болеста, како и изнајдување соодветни мерки за негово 
спречување.  

Тутунот е една од индустриските култури која има 
големо стопанско значење за земјоделскиот развој на 
Република Македонија. За време на неговото одгледување 
во расадопроизводството и на нива, во текот на целата 
вегетација е често напаѓан од поголем број фитопатогени 
габи причинители на разни заболувања.   

Целта на овој учебник е да биде подетално опишан 
животниот циклус на една економски значајна и 
деструктивна фитопатогена габа, од големиот број 
патогени кои го напаѓаат тутунот а се присутни на 
нашите површини. Станува збор за фитопатогената габа 
Phytophthora parasitica var. nicotianae. Основниот мотив за 
пишување и печатење на оваа книга е желбата да им се 
помогне на студентите при учењето на предметот 
Фитопатологија а посебно при изучувањето на овој 
патоген, на стручните работници да им се олесни 
работата при давање на стручни совети и при  
детерминирање на причинителот на болеста црнилка, а на 
производителите да им се помогне при заштитата на 
тутунот од овој патоген.  

Покрај кусиот вовед, каде во кратки црти е прикажано 
стопанското значење на тутунот, а посебно влијанието на 
болеста кај тутунот, материјалот во книгата е изнесен 
под повеќе наслови. Во книгава е даден целосен опис на 
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ЦРНИЛКА НА ТУТУНОТ (Phytophthora parasitica var. nicotianae) 

симптомите на болеста, морфолошките и биолошките 
карактеристики на патогенот, влијанието на еколошките 
фактори врз неговата појава и развој, патогените особини, 
а дадени се и соодветни мерки кои може да се користат во 
праксата за заштита на тутунот. Со посебно внимание се 
објаснува биолошката заштита како и пручување на 
изворите на отпорност кон патогенот со цел создавање и 
користење на отпорни сорти тутун како една од 
најрационалните мерки за заштита на тутунот од овој 
патоген. Разработени се и повеќе методи за проверување 
на отпорноста на тутунот спрема причинителот на 
болеста кои ќе може да се користат и во пошироката 
пракса. Низ текстот на книгата се дадени и повеќе 
фотографии, а на крајот во поглавјето Прилози во повеќе 
табели се презентирани добиените резултати од 
сопствените испитувања. 

Книгата пред се е наменета за студентите на 
додипломски студии, како и за студентите на 
последипломските и докторските студии, ќе биде од 
корист за истражувачите и стручните лица кои работат 
во областа на фитопатологијата, а се надевам дека во 
голема мера ќе биде од корист и за пошироката образовна, 
научна и стручна јавност. Потребата за издавање на една 
ваква книга за едукација на студентите е заради 
недостатокот на стручна литература од оваа дисциплина 
што во моментов постои кај нас. При пишувањето на оваа 
книга настојував што поконкретно да биде опишан 
животниот циклус на патогенот користеќи ги светските 
сознанија, а се изнесени и резултатите од сопствените 
испитувања. 

 
 
 

Јануари,  2021 година                              Aвторот 
 

 

 

 


