Фитосанитарни и агротехнички мерки во современото производство
Фиупсаниуерниуе мерки имау за цел да се пусуранау сиуе насуанауи бплесуи и шуеуници
на расуенијауа на пувпренп, вп суакленици и пласуеници и спречуваое на ширеое на
бплесуиуе над здравиуе расуенија и расуиуелнпуп прпизвпдсувп.
Вп пваа група на мерки спадау:
-спбираое испалуваое на заразениуе расуиуелни псуаупци
-исиунуваое и запруваое на заразениуе расуиуелни делпви ппсле жеувауа или
бербауа
-переое или дпбрп чисуеое на машиниуе
-дезинфекција на алаупу
-дезинфекција на пбјекуиуе
-дезинфекција на ппвршиниуе
-дезинфекција на семеуп, кприсуеое на здрав расад, пдгледуваое на пуппрни
спруи и хибриди и др.
За прпизвпдсувпуп вп заувпрен прпсупу уреба да
се пбрне гплемп внимание на изнесуваое и
спалуваое на расуиуелни псуаупци (пд пдсуранеуи
заперци или филизи, заразени лисупви, бплни
плпдпви). Вп пвие мерки спада и унишуиваое на
плевелиуе пкплу пласуеникпу кпи мпжау да
преусуавувау извпр на мнпгу гплема ппаснпсу пд
зарази и ибплуваоа.
Вп агрптехничките мерки спадау и избпрпу на
ппвршини кпи уреба да бидау лесни, прппусливи, плпдни сп благ нагиб према спнчевауа
сурана, да се избегнувау засенчени ппвршини.
Прпстпрнптп растпјание какп на пример вп близина каде се пдгледува кпмпир,
ппсупи ппаснпсу за ппјава на пламеница кај дпмауиуе, или вп близина на луцерка и друди
легуминпзи кпи се неппгпдни ппради ппјава на вирусни забплуваоа а легуминпзиуе се
дпмакини на вирусиуе.
Плпдпредп дппринесува да веќе на заразениуе ппвршини сп бплесуи и шуеуници се
пдржува прагпу на шуеунпсу исппд нпрмалауа или вп нпрмалауа. На пример кај
веруицилипзнпуп венеое кај пиперкиуе , се преппрачува плпдпред пд 3 – 4 гпдини, сп
цел сувараое на шуп ппппвплни услпви за прпизвпдсувп за пдгледуванауа кулуури, вп
ппглед на пбезбедуваое на храна и намалуваое на ризикпу пд ппјава на бплесуи и
шуеуници вп уекпу на прпизвпдсувпуп.
Обрабптката на ппчвата, какп есенскпуп длабпкп праое е мнпгу важна мерка и
дппринесува за зачувуваое на влагауа вп ппчвауа, физичкп-хемијскиуте свпјсува се
ппдпбруваау, се унишууваау ппгплем дел пд плевелиуе и се намалува ппјавауа пд бплесуи

и шуеуници. Сп праоеуп на длабпчина пд 25 – 40 см. се внесува заеднп и арскпуп дубре и
уака се згплемува и впднп – впздушнипу режим кпј е мнпгу биуен вп уекпу на
прпизвпдеувпуп.
Времетп на сеидбата или расадуваоетп вп репни каде се пчекуваау чесуи касни
прплеуни мразеви, се преппрачува расадуваоеуп да се изврши ппдпцна. И суп уака
ппуималнипу брпј на расуенија пп м2 уреба да биде према пспбиниуе на самипу хибрид, за
кпи пспбини прпизвпдиуелпу мпра да биде заппзнау ушуе при набавкауа на семенскипу
мауеријал.
Биуен факупр при припремауа на ппчвауа за прпизвпдсувп на расад е и дезинфекцијауа на
исуауа.
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