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Шумарски факултет Универзитета у 
Бањој Луци издао је монографију под 
насловом „Физиологија врба“ аутора др 
Родољуба Ољаче (Шумарски факултет 
у Бањој Луци), др Алех Родзкин (Бјело-
руски национални технички универзи-
тет), др Боривој Крстић (Природно-ма-
тематички факултет у Новом Саду) и др 
Зоран Говедар (Шумарски факултет у 
Бањој Луци). Рецензенти монографије 
су проф.др Рудолф Кастори, академик 
и проф.др Нада Шуматић.  Књига је са-
држајно подјељена у основна поглавља 
у вези врба: Биологија, водни режим, 
минерална исхрана, фотосинетеза, рас-
тење и развиће, штеточине и болести, 
гајење и идиотип врбa.

Поред уџбеничке литературе у области Физиологије биљака све више се 
појављује потреба за писањем монографија уско повезаних са одређеним 
биљним врстама како због њихових специфичних метаболитичких процеса 
тако и рјешавања практичних проблема, као што су нпр. енергетски. То је 
био разлог због којег су се аутори опредјелили за писање ове монографије. 
Циљ је био да се читаоци поближе обавјесте о општим и специфичним про-
цесима у физиологији ове врсте као и практичним аспектима коришћења 
ове врсте. Оправдан је напор да се сазнања о врбама синтетизују и учине 
доступним широј научној и стручној јавности. Књига је корисна  научним 
радницима и стручњацима шумарске и биолошке струке. Посебна вријед-
ност монографије је чињеница да је настала у оквиру међународне сарадње 
и да се може користити као уџбеничка литература за области физиологије 
биљака и гајење шума. Наставно-научно вијеће Шумарског факултета у 
Бањој Луци одлуком број 17/1.223/17 од 22.02.2017. дало је сагласност да се 
рукопис “Физиологија врба” штампа као монографија националног значаја.
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Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj 
Luci izdao je monografiju pod naslovom 
„Fiziologija vrba“ autora dr Rodoljuba 
Oljače (Šumarski fakultet u Banjoj Luci), 
dr Aleh Rodzkin (Bjeloruski nacionalni 
tehnički univerzitet), dr Borivoj Krstić 
(Prirodno-matematički fakultet u Novom 
Sadu) i dr Zoran Govedar (Šumarski 
fakultet u Banjoj Luci). Recenzenti 
monografije su prof.dr Rudolf Kastori, 
akademik i prof.dr Nada Šumatić.  Knjiga 
je sadržajno podjeljena u osnovna 
poglavlja u vezi vrba: Biologija, vodni 
režim, mineralna ishrana, fotosineteza, 
rastenje i razviće, štetočine i bolesti, 
gajenje i idiotip vrba.

Pored udžbeničke literature u oblasti Fiziologije biljaka sve više se pojavljuje 
potreba za pisanjem monografija usko povezanih sa određenim biljnim vrstama 
kako zbog njihovih specifičnih metabolitičkih procesa tako i rješavanja 
praktičnih problema, kao što su npr. energetski. To je bio razlog zbog kojeg su 
se autori opredjelili za pisanje ove monografije. Cilj je bio da se čitaoci pobliže 
obavjeste o opštim i specifičnim procesima u fiziologiji ove vrste kao i 
praktičnim aspektima korišćenja ove vrste. Opravdan je napor da se saznanja o 
vrbama sintetizuju i učine dostupnim široj naučnoj i stručnoj javnosti. Knjiga je 
korisna  naučnim radnicima i stručnjacima šumarske i biološke struke. Posebna 
vrijednost monografije je činjenica da je nastala u okviru međunarodne 
saradnje i da se može koristiti kao udžbenička literatura za oblasti fiziologije 
biljaka i gajenje šuma. Nastavno-naučno vijeće Šumarskog fakulteta u Banjoj 
Luci odlukom broj 17/1.223/17 od 22.02.2017. dalo je saglasnost da se rukopis 
“Fiziologija vrba” štampa kao monografija nacionalnog značaja.




