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Vanyin Sz. I.: Erdészeti Növénykórtan. (Lesznaja Fitopatológija) Goszlebumizdat,
Moszkva—Leningrád 1955. 416 oldal.
Vanyin Sz. I., aki 26 éven keresztül a Kirovról elnevezett, Lenin-renddel kitüntetett Leningrádi Erdőmérnöki Akadémia Növénykórtani Tanszékének volt nagy
nevű tanára, a szovjet erdészeti növénykórtan megteremtője. Már 1934-ben meg
írta első erdészeti növénykórtanát, amely 3 kiadást ért meg. A könyv 1955-ben, a
nagy érdeklődésre való tekintettel, ismételten kiadásra került. E negyedik kiadás
D. V. Szokolov nevéhez fűződik, aki í. I. Zsuravljovval a könyv anyagát az újabb
kutatási eredmények figyelembevételével átdolgozta és kiegészítette.,
A 416 oldal terjedelmű munka foglalkozik az erdészeti növénykórtan mindeíi
területével és tartalmazza mindazon speciális növénykórtani problémákat, amelyek
nek számottevő jelentőségük van a Szovjetunióban. Számunkra a mű különösen
azért nagy érték, mert hazánkban erdészeti vonatkozású növénykórtan még nem je
lent meg. így e problémával foglalkozó szakembernek nagy segítséget nyújt.
A mű öt nagy fejezetből áll: 1. a növényi betegségek ismertetése általánosan,
2. a növényvédelem módszerei és eszközei, 3. a fafajok és cserjék betegségei, 4. a fa
anyag és belőle készült termékek gombakárosítói, 5. növénykórtani megfigyelések és
kutatások.
Az első fejezet tárgyalja a növényi betegségek és kórtünetek fogalmát. Részlete
sen foglalkozik a növényi betegségeket előidéző gombák morfológiájával, fiziológiá
jával, nagy vonásokban a rendszertani bélyegekkel, biológiájával. Mondanivalóját
szemléltető, jó ábrákkal teszi érthetőbbé. Eredetiek és könnyen áttekinthetőek az
egyes rendeket jellemző táblázatok. Segítségükkel egy-egy rend erdészeti növény
kórtani jelentőségét azonnal megtudhatjuk. Előnye a fejezetnek, hogy a Polyporaceae család felosztásánál nem a régi, hanem A. Sz. Bordancev rendszerét alkalmazta
Szokolov. így a gombák latin elnevezése Pilat rendszeréhez is közel áll, amely ma
Közép-Európában elfogadott.
.4 gombák fiziológiája ér, biológiája fejezetben sok vizsgálati eredményt közöl.
Mintegy irodalmi összefoglalás.-Külön kiemeli azoknak a gombáknak a jelentőségét,
amelyek rovarokon élősködnek, tehát alkalmassá válhatnak a káros rovarok elleni
biológiai védelemben. Röviden, de mégis kimerítően jellemzi mindazokat a ténye
zőket, amelyek befolyásolják a gombák életét, növekedését és fertőzőképességét. így
többek között tárgyalja a hőmérséklethez, a nedvességhez, a gazdanövény pH érté
kéhez stb. való viszonyát. A táblázatokból megtudhatjuk, hogy pl. a Ganoderma
applanatum nagy termőteste 546.10 spórát termel, vagy a Merulius lacrymans spó
rái még 5 év múltán is életképesek lehetnek. A legfontosabb gombák hőmérsékleti
igényeiről táblázatot közöl.
A baktériumokkal és vírusokkal már nem foglalkozik olyan részletességgel, csak
annyiban, amennyire az erdészeti növénykórtanban arra szükség van. így a bakté
riumok rendszertanát is csak fő vonásaiban ismerteti.
A virágos élősködők tárgyalása mellett részletesen ismerteti a fás növényeknek
úgynevezett nem parazita betegségeit (vízhiány és bőség, szellőzetlenség, tápanyag
hiány stb.). Emellett megemlíti az ember, az állatok és a légköri hatás okozta kár
tételeket is.
A megbetegedések leküzdésére igen fontosnak tartja a hibridizációnak azt a se
gítségét, amellyel ellenálló fajokat, fajtákat nevelhetünk. E téren a micsurini bio
lógia segítségével a szovjet tudomány jó úton halad és jelentős eredményeKet ért el.
A második fejezet tárgyalja mindazokat a módszereket (fiziko-mechanikai, ké
miai, biológiai), amelyek segítségével a kórokozókat elpusztíthatjuk, illetőleg a kár
tételt megszüntethetjük. Részletesen ismerteti a klasszikus és az új permetezőszere
ket, amelyeket az erdőgazdálkodásnál a kórokozó mikroorganizmusok ellen alkal
mazni lehet. Még az odvas, de megmenteni kívánt fákra is gondolt Vanyin (ennek
jelentősége különösen parkokban van) és háromféle receptet is közöl a plombasnyag összeállítására.
A harmadik fejezet részletesen ismerteti a növények betegségeit. Ez azonban
nem rendszertani felsorolás, hanem külön tárgyalja a termés, a csemete, a levelek
és hajtások, a fiatal és idős fák betegségeit. Minden egyes kórokozó leírása után
közli — természetesen ha lehet — az ellene való védekezés legjobb módját is. A bélkr>rhadást okczó gombák felsorolásánál nagyon szemléltető az egy-egy fajra jellemző
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korhadáéi séma. Ez mutatja, hogy a farontó gomba a törzs mely részén károsít. Így
termőtest hiányában a bélkorhadás helyéről és alakjáról következtethetünk a kór
okozóra. Az egyes fajok leírásánál bőven találkozunk főleg a vonatkozó szovjet vizs
gálatokra való utalással. Pontos képet kaphatunk tehát a károsítás mértékéről, el
terjedéséről. A fejezetet jó felvételek és még jobb ábrák illusztrálják.
A negyedik fejezet bőséges ismeretanyagot közöl. Tárgyalja a fontos raktári kár
tevőket, amelyek a faanyagban korhadást okoznak (Lenzites, Trametes, Lentinus
stb. fajok) és külön tárgyalja a színesítő gombákat (Ophiostoma fajok). Közli azo
kat a módszereket, amelyekkel a rönkanyag, a fűrészáru a farontó gombák ellen,
megvédhető. Külön érdeme a könyvnek, hogy a beépített faanyag gombakártevőivel
is részletesen foglalkozik. így külön fejezet tárgyalja a három legfontosabb épület
gombakártevőt: a Merulius lacrymanst, a Coniophora cerebellat és a Poria vaporaríat. A z ellenük való védekező anyagokat négy csoportba foglalja: 1. vízben oldódó'
szervetlen anyagok (NaF, Na SiF ), 2. a vízben oldódó szerves anyagok (dinitrofenolnátrium, fenol, lizol stb.), 3. vízben nem oldódó olajok (kreozot, kőszénkátrány stb.),
4. vízben nem oldódó kristályos anyagok (oxidifenol, pentaklórfenol stb.).
A mű utolsó fejezete foglalkozik a növénykórtani ellenőrzés kérdésével és a ku
tatás problémájával. Rámutat arra, hogy az erdőgazdaságnak ez az ágazata speciális
szervezetet kíván meg, hogy a kórokozók és betegségek ellen eredményesen véde
kezhessenek. A szervezet speciális felkészültségű erdővédelmi mérnökökből kell
hogy álljon. Részletesen elemzi azokat a módszereket, hogyan kell elvégezni a meg
figyeléseket a csemetekertekben, a fiatalosokban, a fiatal és idős állományokban, a
fatelepeken stb., hogy helyes képet kapjunk a kár nagyságáról, illetőleg esetenként
megállapítsuk a kórokozót.
A könyv igen gyakorlatias, könnyen érthető. A nyelvismerettel bíró gyakorlati,
szakember és a tárggyal foglalkozó kutató könyvespolcáról nem hiányozhat.
Dr. Pagony Hubert
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A z erdei vasutak szakosztálya ülésén
Korányi István, a Műszaki Egyetem rek
torhelyettese a vasutak fejlesztéséről, Vi
rág Béla M Á V főmérnök a pályafenntar
tási munka gépesítéséről tartott előadást.
A z utóbbi téma gyakorlati vonatkozásai
nak bemutatására a szakosztály április
ban helyszíni tapasztalatcserét rendez.
*
Az erdészeti gazdaságtani szakosztály
megtárgyalta az erdészeti gazdaságtani é§
üzemszervezési kutatások, valamint az
oktatás jelenlegi helyzetét, továbbá az
ezek fejlesztésével kapcsolatos feladato
kat. Megállapította, hogy az erdőgazdál
kodás fejlesztése érdekében lehetővé kell
tenni az erdészeti gazdaságtani kutatások
szélesebb alapokra helyezését és a gazda
ságtani, valamint üzemszervezési oktatás
továbbfejlesztését. A szakosztály javasla
tot terjeszt az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság vezetője és az egyesület elnök
sége elé, további intézkedésekre.
Megvitatták az erdészeti gazdaságtan
és üzemszervezés főiskolai jegyzetének és

tankönyvének vázlatát. Egyben elhatároz
ták, hogy az év folyamán erdészeti gazda
ságtani kézikönyvet állítanak össze az er
dészeti szakemberek számára. Javasolta
a szakosztály, hogy az Erdőmérnöki Fő
iskola 1962-ben az erdészeti gazdaságtan,
1964-ben pedig az erdészeti üzemszerve
zés tárgykörében készítsen főiskolai jegy
zetet.

*
A debreceni csoport a TIT-tel karöltve
öt erdészet területén szervezett munkás
akadémiát. Ennek keretében
Lesznyák
József
„ A ma erdőgazdaságának
ki
alakulása a történelem folyamán'", Papp
Mihály „Korszerű erdőművelési eljárá
sok", Becsky László „Erdőnevelési eljá
rások jelentősége és azok végrehajtása"
címmel tartottak előadást.
A csoport a fásítási felelősök részére
továbbképző fásítási tanfolyamot is ren
dezett Ebesen, Lesznyák József a nyárfa
termesztésről, Kaluczky István a talajelő
készítésről és az ültetésről, Török Attila
a fásítandó területek felméréséről és a.

