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ПРЕДГОВОР  
 

Практикумот “Основни фитопатолошки лабораториски методи” е 
наменет за потребите на студентите на додипломски студии на 
земјоделските факултети на групата фитопатологија. Исто така, овој 
практикум ќе биде од корист и за студентите на последипломски и 
докторски студии, истражувачите коишто се занимаваат со проучувања во 
фитопатологијата, како и за стручните служби од областа на заштита на 
растенијата во фитопатолошките лаборатории. 

Заради недостаток од ваков вид литература, за која кај нас се уште 
се чуствува празнина, се наметна потребата за издавање на едно вакво 
учебно помагало. 

Во практикумот се обработени основните лабораториски постапки 
во проучувањето на болестите кај растенијата, како и некои поспецифични 
методи применети за болестите на тутунот, кои воедно може да се 
користат и кај голем број градинарски, поледелски и други култури. 

Исто така, дадени се и некои практични постапки при употребата 
на хемиските средства за заштита на растенијата. 

Материјалот во практикумот е поделен во пет поглавја кои ги 
опфаќаат општата користена техника во фитопатологијата,  
идентификување на габните растителни болести и распознавање на 
симптомите. Објаснети се повеќе користени методи за инокулирање на 
растенијата со чиста култура од габите и оценување на интензитетот на 
напад од болестите кај тутунот, а дадени се и повеќе рецепти за 
подготвување на хранливи подлоги. 

Практикумот е напишан врз база на досегашните користени 
стандардни лабораториски методи, повеќегодишното практично искуство 
на авторот, а голем придонес имаат и повеќе изработени докторски и 
магистерски трудови од областа на фитопатологијата. За некои проблеми 
од фитопатологијата се препорачуваат и повеќе методи за вештачко 
инокулирање на растенијата. 

Основна цел и задача ни беше да ги објасниме основните 
лабораториски методи во проучувањето на растителните болести, и 
воведувањето на некои нови и поспецифични методи и технологии во 
истражувањето, за попрецизно и поедноставно изведување на 
целокупната лабораториска работа. 

Издавањето на овој практикум ќе овозможи полесно совладување 
на фитопатолошките техники како при изведување на вежбите така и при 
лабораториските испитувања во научноистражувачката работа. 
 
 
 
 

Прилеп, јануари 2012 година                                          Aвторот 
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