
Best4Soil pakub teavet põllukultuuride peremehe staatuse ja kahjuritundlikkuse kohta paljude nematoodiliiki-
de ja pinnases leiduvate patogeenide osas.

Lähenemisviis põhineb Wageningen UR kontseptsioonil Põllukultuurid - www.aaltjesschema.nl

Selle teabe põhjal saate määrata optimaalse järjestuse erinevate põllukultuuride kasvatamiseks.

Trikk on kasvatada vaest peremeestaime enne saaki, mis on selle kahjuri või patogeeni suhtes tundlik kahjustu-
se suhtes. Sel ajal on kahjutundlike põllukultuuride harimise aastal saastatuse tase madal ja kahjustusi ei teki

Vastupidi, muidugi pole see probleem, kui nakatumise tase on kõrge sel hetkel, kui kasvatatakse põllukultuuri, 
mida see ei mõjuta.

Tööriist on praegu saadaval kõigis 22 ametlikus keeles. Tööriist sisaldab 70 saaki, 32 nematoodiliiki ja 138 
mullas levivat patogeeniliiki. Iga nematoodide ja põllukultuuride kombinatsioon saab taustalehe (WIKI) koos 
lisateabe, fotode ja toimingutega. Samuti antakse igale patogeenile selline WIKI leht.

Nematoodiskeemi ja patogeeniskeemi töömeetod on sama. Klõpsake selle lehe allosas nuppu ANDMEBAAS 
(PATHOGEENID)> või ANDMEBAAS (NEMATODID)> ja kuvatakse teie valitud tööriist:

 1. Valige oma keel - valides lipu Best4Soil logo kohal

 2. Valige oma riik - see on kohustuslik.

 3. Valige mullatüüp - see on kohustuslik
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Sissejuhatus Best4Soili andmebaaside kasutamisse
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 4. 

 5. 

 6. 

Valige põllukultuurid, mida praegu kasvatate või mida soovite kasvatada. Sama saagi saa-
te mitu korda plussmärgil klõpsates valida.

Nüüd saate valitud põllukultuuride kohal avada valiku Kärbi. Kärpimisjärjestust saab muuta 
nooltega.

Valige esinevad nematoodid või seened
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• Ärge kasutage Internet Explorerit, vaid valige mõni muu brauser, näiteks Google Chrome, 
Mozilla Firefox või Microsoft Edge.

Lisateabe, küsimuste või tagasiside saamiseks:
Paulien van Asperen, paulien.vanasperen@wur.nl

Saadaval on juhendvideo tööriista kasutamise kohta.
Nii et tulge sellele saidile regulaarselt tagasi, et jälgida edasiminekut.

 7. 

 8. 

Vajutage loo skeemi nuppu

Tulemuse kuvamiseks avage pdf.

 9. Hädaseadmine
Kui vajutate nuppu Loo skeem ja midagi ei juhtu:

• Valige kindlasti riik ja mullatüüp, need on kohustuslikud
• Kontrollige, kas reklaamide blokeerija või hüpikakende blokeerija on olemas ja lülitage see 

välja (tavaliselt leiate hammasrattaikooni alt)

https://www.youtube.com/watch?v=zwqMQEG1Wdk&feature=youtu.be

