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Уџбеник Шумска фитопатологија представља заједничко издање Шумар- 
 ског факултета у Београду и Шумарског факултета у Бањој Луци. Писан 
је према акредитованом наставном плану за студенте шумарства за 
инжењерске студије, мастер студије и докторске студије. 
Уџбеник се састоји из два дијела, општег и посебног. Општи дио обухвата 
12 поглавља сложених као и у већини уџбеника из Шумске патологије и 
односи се на основе опште патологије. Посебни дио обухвата 5 поглавља 
у којима су описани најважнији проузроковачи болести шумског и украсног 
дрвећа, приказани према објекту (расадници, плантаже, културе, природне 
састојине). Посебно поглавље у овом дијелу обухвата најчешће гљиве 
проузроковаче трулежи дрвета у шумама и на шумским стовариштима.
Изузетно квалитетно написан уџбеник садржи 101 слику и 32 фототаблице. 
Највећи број цртежа и фотографија су оригинални.
На крају је дат ријечник коришћених термина у тексту, литература, паразит 
домаћин индекс и индекс латинских назива.
С обзиром да је уџбеничка литература из Шумске фитопатологије и у 
Србији и на нашем простору сиромашна, ово издање представља значајан 
допринос стручној литератури иу области шумарства.
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Udžbenik Šumska fitopatologija predstavlja zajedničko izdanje Šumar-  skog 
fakulteta u Beogradu i Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci. Pisan je prema 
akreditovanom nastavnom planu za studente šumarstva za inženjerske studije, 
master studije i doktorske studije. 
Udžbenik se sastoji iz dva dijela, opšteg i posebnog. Opšti dio obuhvata 12 
poglavlja složenih kao i u većini udžbenika iz Šumske patologije i odnosi se na 
osnove opšte patologije. Posebni dio obuhvata 5 poglavlja u kojima su opisani 
najvažniji prouzrokovači bolesti šumskog i ukrasnog drveća, prikazani prema 
objektu (rasadnici, plantaže, kulture, prirodne sastojine). Posebno poglavlje u 
ovom dijelu obuhvata najčešće gljive prouzrokovače truleži drveta u šumama i 
na šumskim stovarištima.
Izuzetno kvalitetno napisan udžbenik sadrži 101 sliku i 32 fototablice. Najveći 
broj crteža i fotografija su originalni.
Na kraju je dat riječnik korišćenih termina u tekstu, literatura, parazit domaćin 
indeks i indeks latinskih naziva.
S obzirom da je udžbenička literatura iz Šumske fitopatologije i u Srbiji i na 
našem prostoru siromašna, ovo izdanje predstavlja značajan doprinos stručnoj 
literaturi iu oblasti šumarstva.




