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ПРЕДГОВОР
Во
областа
на
фитопатологијата,
научноистражувачката работа е насочена кон проучување
на
етиологијата,
биологијата,
екологијата,
епидемиологијата и сузбивањето на причинителите на
растителните болести од габна, бактериска и вирусна
природа. Се проучуваат нивните морфолошки и биолошки
својства како и улогата на некои штетници кои се
појавуваат
како
вектори
во
пренесувањето
на
растителните вируси и можноста за нивно сузбивање.
Покрај проучувањата на економски значајните болести кај
растенијата, голем дел од полските истражувања се
однесуваат и на утврдување на присуството и
распространетоста на карантинските болести. Исто
така се вршат испитувања на отпорноста на растенијата
спрема патогените микроорганизми, а посебно се
проучуваат изворите на природна отпорност.
Заради сè почестото одгледување на тутунот како
монокултура,
што
е
резултат
на
зголеменото
производство, поголема е и можноста за појава на голем
број паразити причинители на болести на тутунот, со
што се доведува во прашање неговиот принос и квалитет.
Од тие причини, сметав дека со издавање на еден
ваков материјал ќе му се помогне на производителите и
стручните лица околу распознавањето на болестите, со
цел да се обезбеди правилна, навремена и ефикасна
заштита на тутунот.
Во книгава сакав на читателите да им ги прикажам
основните информации за некои позначајни габни,
бактериски и вирусни болести на тутунот. Покрај
досегашните литературни податоци, во неа се внесени и
најновите сознанија од сопствените лабораториски,
полски и теренски испитувања.
Покрај кусиот вовед, каде во кратки црти е прикажано
значењето на болестите кај тутунот, материјалот во
книгата е поделен во четири поглавја во кои најголем
простор е даден на болестите кои имаат поголемо
економско значење за производството на тутун кај нас.
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Во првото поглавје се опишани карактеристиките на
позначајните габни болести коишто се појавуваат на
тутунот. Во второто и третото поглавје се опишани
бактериските и вирусните заболувања, а во четвртото се
изнесени карактеристиките на два паразитски цветника.
За секој паразит - причинител на одредена болест
даден е краток вовед, опис на симптомите на болеста што
ја причинува како и опис на причинителот, циклусот на
развој и мерките за негово сузбивање.
Во воведниот дел, за секој причинител накратко е
опишано
времето
на
неговото
прво
појавување,
распространетоста, економското значење на болеста
што ја причинува и растенијата-домаќини што ги напаѓа.
Во симптоматолошкиот дел се опишани главните
симптоми и дадени се објаснувања за полесно распознавање
и разликување од другите слични болести, што може
сликовито да се види и од прикажаните фотографии.
За секој паразит дадени се основните податоци,
опишани се неговите морфолошки карактеристики како и
други карактеристики кои се потребни за негово
распознавање и идентификување. Во текстот се
прикажани и повеќе микроскопски фотографии од
причинителите на болестите.
Прикажан е и развојниот циклус на паразитот од
примарниот инокулум, инокулирањето, настанувањето на
инфекцијата до појавата на симптоми и фруктификација.
Опишани се и еколошките услови неопходни за појава и
развој на патогенот и за појава на болеста. Во делот за
заштита, дадени се основните мерки за заштита на
тутунот, како и најновите сознанија добиени
од
испитувањата на понови фунгициди.
Книгата, пред сè, е наменета за студентите на
додипломски студии од земјоделските факултети, како и за
студентите на последипломските и докторските студии, а
ќе биде од корист и за истражувачите и стручните лица
кои работат во областа на фитопатологијата. Се надевам
дека во некои случаи ќе биде од корист и за пошироката
образовна, научна и стручна јавност. Од голема корист ќе
биде за сите земјоделски производители кои се занимаваат
со одгледување на тутун како и за стручните лица
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ангажирани
во
унапредувањето
на
тутунското
производство и неговата заштита. 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.
Основна цел при издавањето на оваа книга ни беше
поконкретно
запознавање
на
производителите
со
основните
карактеристики
на
причинителите
на
болестите и мерките кои треба да се преземат за нивно
сузбивање, што е од посебна важност за навремена и
правилна заштита на тутунот, за да се обезбеди повисок
принос и квалитет.
Искажувам голема благодарност на Научниот
институт за тутун-Прилеп каде што беа изведувани
лабораториските и полските испитувања, како и на
рецензентите за укажаните корисни совети и сугестии.

Јануари, 2021 година
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