
RECENZJE 

S. W. Sewtenko — LESNAJA FITO- 

PATOLOGIJA (FITOPATOLOGIA LE- 

ŚNA). Wydawnictwo Wyższa Szkoła, 

Lwów 1978. Nakład 290 000, cena 1,3 r., 

320 s., 140 ryc., 8 s. barwnych tablic. 

Książka jest drugim wydaniem, 

uzupełnionym i zmienionym, akademi- 

ckiego podręcznika (I wydanie w ję- 
zyku ukraińskim 1968). Zawiera przed- 

mowę, wstęp i 5 części. 

We wstępie autor podaje definicję 

fitopatologii, fitopatologii leśnej oraz 

rys historyczny rozwoju tej nauki na 

swiecie. 

Część I (70 s.) — Ogólne wiado- 

mości o chorobach roślin — jest po- 

dzielona na 5 rozdziałów. W rozdz. 1 — 

Natura i klasyfikacja chorób roślin — 

autor podaje definicję choroby, obja- 

wy chorobowe, podział chorób, z cho- 

rób nieinfekcyjnych opisał choroby 

powodowane przez niekorzystne wa- 

runki glebowe, niekorzystne czynniki 

meteorologiczne, szkodliwe substancje 

w powietrzu i glebie, uszkodzenia po- 

wodowane przez czynniki klimatyczne, 

zwierzęta i działalność człowieka, zde- 

finiował podstawowe pojęcia z zakresu 

chorób infekcyjnych. Rozdz. 2 — Grzy- 

by — główne czynniki wywołujące 

choroby roślin — zawiera ogólne wia- 

domości o grzybach, morfologię grzy- 

bów, dość szczegółową systematykę z 

podziałem na 6 klas (Chytridiomycetes, 

Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, 

Basidiomycetes, Deuteremycetes) oraz 

biologię grzybów. Rozdz. 3 — Wirusy, 

bakterie i inne czynniki wywołujące 

choroby roślin — zawiera wiadomości 

o patogenicznych wirusach, bakteriach, 

mikoplazmach, porostach, pasożytni- 

czych i półpasożytniczych roślinach 

kwiatowych oraz o nicieniach. W rozdz. 

4 — Ekologia i dynamika chorób upraw 

leśnych — autor omawia czynniki wa- 

runkujące wystąpienie choroby, roz- 

wój procesu infekcyjnego w roślinie, 

rozwój choroby w uprawie leśnej W



rozdz. 5 omówiono odporność roślin na 

choroby infekcyjne: odporność wrodzo- 

na i jej mechanizmy, odporność na- 

byvytą — jej rodzaje, teorię immunoge- 

nezy, według której odporność jest zja- 

wiskiem dynamicznym, teorię degene- 

racji patogena w tkankach roślinnych 

(proces degeneracji można wzmagać 

zabiegami agrotechnicznymi). 

Część II (26 s.) — Metody walki 

z chorobami roślin (6 rozdziałów) za- 

wiera charakterystykę metod selekcyj- 

nych, leśnohodowlanych (agrotechnicz- 

nych), fizyczno-mechanicznych, biolo- 

gicznych, chemicznych, kwarantanno- 

wych. W rozdz. 10, traktującym o che- 

micznym zwalczaniu, szeroko omówio- 

no fungicydy, techniki ich stosowania, 

zasady bhp. 

Część III (137 s.) — Choroby lasu — 

jest podzielona na 7 rozdziałów. W 

rozdz. 11 omówiono choroby owoców 

1 nasion — sposoby infekcji, mumifi- 

kacje, zgnilizny, pleśnienie owoców 

1 nasion, choroby szyszek, zniekształ- 

cenia owoców i inne choroby infek- 

cyjne, a także nieinfiekcyjne oraz spo- 

soby ochrony nasion przed chorobami. 

W kolejnych rozdziałach omówiono 

choroby siewek (rozdz. 12), choroby 

pędów i pni (rozdz. 14), zgnilizny ko- 

rzeni drzew (rozdz. 15), zgnilizny strzał 

drzew (rozdz. 16). We wszystkich tych 

rozdziałach podano również wskazówki 
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w zakresie zwalczania przedstawionych 

chorób. Rozdz, 17 poświęcony jest spo- 

sobom zagospodarowania lasu ukierun- 

kowanym na zapobieganie rozwojowi 

chorób lasu. 

Część IV (24 s.) poświęcona jest 

rozkładowi ściętego drewna i jego 

ochronie — na składach i w budow- 

lach. 

W części V (22 s.) omówiono bada- 

nia iitopatologiczne — metody badania 

stanu zdrowotnego lasu (z uwzględnie- 

niem leżącego w lesie ściętego drew- 

na), metody diagnostyki i prognozo- 

wania występowania chorób. 

Książkę kończy wykaz literatury, 

wykaz patogenów z podaniem przyna- 

leżności systematycznej, skorowidz rze- 

czowy rosyjski, wykaz łacińskich nazw 

patogenów. 

Jak wynika z przeglądu treści, 

książka jest podręcznikiem ujmującym 

kompleksowo zagadnienia fitopatologii 

leśnej wraz z konserwacją drewna, 

a nawet uwzględnia, jak to jest przy- 

jęte w krajach anglosaskich, choroby 

powodowane przez nicienie. Napisana 

jest przejrzyście, bogato ilustrowana 

rysunkami i fotografiami, częściowo 

barwnymi (kolory nieco jaskrawe), za- 

wiera zestawienia ułatwiające orienta- 

cję w materiale. Stanowi nowoczesny 

podręcznik fitopatologii leśnej przydat- 
ny dla studentów i praktyków leśnych.


