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П Р Е Д Г О В О Р 

Ова кгаига је други део курса Агропедологије чији је 1 део 
објављен 1949 г. У оеом делу разматрају се питања Педогенезе, тј. 
процеси образовања земљишних творевина, при чему је догични ма-
тери] ал подељен у два одељка: 

1. Основни педогенетски процеси, у чпгго спадају: а) Распадање 
минер алне супстанције, б) Синтеза или стварање нових једињења и 
в) Миграција састојака. 

2. Типови педогенезе; овај одељак садржи 3 главе: а) Главнй чи-
ниоци педогенезе, б) Системи педогенетских процеса и в) Типични пе-
догенетски процеси. 

Према општем плану курса Агропедологије, он се састоји од три 
дела па се завршава описивањем особина земљишних типова. Према 
томе, овај II део стоји у непосредаој вези са III, још необјављеним 
делом, за који је он и основа и опили увод. Намера је аутора, да у Ш 
делу описује поглавито педолошки нокривач Југославије, бар оног 
н>еног дела који је за сад најбоље испитая. СТога се у овом, II делу, 
подробније излажу теоријске основе тэв. педолошке типологије па би 
се III део на тај еачие ра-стеЈретио и постао практична, географска ти-
пологии а земљишног покрив ача Југославије. 

Теорије педогенезе еволуирале су у току последње две деценмје у 
истој ако не и у још већој мери но теоријске основе проблема трети-
раних у I делу Агроиедол оги је. Аутојр је морао, стога, и у овом случају 
дати потгсуно прерађено, ново дело, Иаишавши при томе на исте тё-
шкоће као и ракије. Излажући теорију педогенезе, аутор је има© у виду 
два по важности скоро једнака задатка; дати факултетски образова-
ном агроному што солиднију научну базу за практично искоришћавање 
производне површине његове отаџбине и, затим, оспособити га за чи-
канье стручке педолошке и агрикултурне литературе. Познавање мо-
дерюе литературе је непходно, пошто су нова схватања ко ја она тре-
тира на пример теорије распадања, теорије миграције, теорија је-
динственог педогенетског процеса, сличност педогенезе у различиям 
зонама, универзалност таквог шроцеса као оиодзољавање итд. — од 
највећег значаја и по теорију и по прайсу. Усвојене једаипут. нове 
идеје уносе у многа за сад замршена или недовольно образложена пи-
тања јаснбћу и одр^еиосТ. На жалост и у овом случај у као и у више 
других ,нове теорије се не излажу у стручним расцравама -довольно. по-
пулярно да би и почеггници у сгудијама могли их у потпуности разуме-
ли и ггр оценит њихов значај. Задатак уџбеника је баш у томе да не-


