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Gavazzi A.: Diatomeje i mikroplankton u Jezeru Plive Ibid. 181. old.

D ege n Á. d r. : Heracleum Orsini Guss. Glasnik XI. 1899. 317—319. old.

Dokié Gjorgje: nalaszku imele. (Apróbb irodalmi adatok a

fagj^öngy ismertebb anyanövényeirl.) Glasnik 1899. XI. 124— 126. old.

Karlinski Jusztin: Flóra kremenastich u Bosni i Hercegovini.

Diatom. elsorolása és determinálása. (Uasnik 1896. VIU. 3— 5, 389—409. old.

Fi ala F r. : Viola Beckiana nova sp. e sectione Melanium ü. C. Glasnik

1895. VII. 422—424. old.

Fi ala Fr. : Prilozi ílori Bosne etc. Glasnik 1896. VIII. 293—324. old.

A hézagos adatgyjtemény, ha nem is tájékoztat teljesen a botani-

kánkat érdekl szláv közleményekrl, legalább némi fogalmat nyújt nemze-

tiségeink és a közvetetlen szláv szomszédok mködési irányáról. Úgy vélem,

hogy jó szolgálatot tenne bibliográfiánknak, a ki az irányban, szerencsésebb

köri.ilmények között, megfelel szakkönyvtár felhasználásával kezdetlegesen

gyjtött adataimat kiegészítené.

IRODALMI ISMERTET.

Hegyi Dezs : Konyhakerti növényeink élsdi gombák és baktériumok

által okozott legfontosabb betegségei és az ellenük való védekezésmódok. —
(M. kir, növényélet- és kórtani állomás.) Magyaróvár, 1904. 103. old. 4o. Ára 2 K.

A gyakorlati szükséglet kielégítésére törekszik e m, mely konyhakerti

növényeinknek gombák okozta kórnemzit ismerteti, valamint az ellenük való

védekezési módokat. Az egyes gazdanövények (36) betrendjében tárgyalja

a rajtuk elforduló betegségeket, még pedig olyanképpen, hogy kiemeli azokat

a küls, a laikus eltt is feltn jelenségeket, melyek között a betegség

mutatkozik, és azután a betegségeket okozó gombák leírása közben

azokat a kirívó jellegeket említi föl, a melyek révén a gombák felismerhetk

és mikroszkóppal egymástól megkülönböztethetk. Megjelöli azokat a növény-

részeket, a melyeket a betegség meg szokott támadni, valamint leírja a gomba

megjelenési módját.

Á betegségek részletes ismertetése után a gombák szaporodása, terjedése

és fejldéstani jelenségei alapján a betegségek ellen való védekezésmódokat

közli ; tanácsokat ad a mez- és kertgazdaságban használatos legegyszerbb

eljárásokra.

Az egyes növénybetegségeket magyarosan nevezi meg; ezeket a neveket

részint a népnyelv szolgáltatta, részint a szerz népies szellemben maga alkotta.

A mvet h rajzok értékesebbé tették volna, melyek azonban — úgy

látszik — a könyv drágításának elkerülése végett maradtak el.

ToMEK (Budapest).
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