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Ob 80-letnici dolgoletnega urednika Zbornika Biotehniške fakultete, 

akademika zaslužnega profesorja dddr. Jožeta Mačka 
 

 
 

 
28. oktobra 2009 je dopolnil 80 let akademik, zaslužni 
profesor dddr. Jože Maček, dolgoletni glavni in 
odgovorni urednik ter sodelavec Zbornika Biotehniške 
fakultete (danes revija Acta Agriculturae Slovenica).  
 
Akademik Jože Maček, doktor agronomskih, 
zgodovinskih in ekonomskih znanosti, zaslužni profesor 
ljubljanske univerze, upokojeni redni profesor za 
fitopatologijo, gozdno fitopatologijo in 
fitofarmakologijo, dopisni član Hrvaške akademije 
znanosti in umetnosti, član Evropske akademije 
znanosti in umetnosti v Salzburgu, dobitnik Zoisove 
nagrade za življensko delo na področju fitomedicine, 
častni član Društva za varstvo rastlin Slovenije in 
dobitnik številnih drugih priznanj, vseh za njegovo 
dolgoletno kakovostno delo na področju fitomedicine in 
slovenske znanosti nasploh, se je rodil v Oleščah pri 
Laškem. Akademik Maček, ki je njegovo 38-letno 
pedagoško obdobje preživel na današnjem Oddelku za 
agronomijo Biotehniške fakultete, je eden od 
najprepoznavnejših slovenskih fitomedicinskih 
strokovnjakov.  
 
Kar se tiče njegovega raziskovalnega dela v 
fitomedicini, je deloval na več področjih. V okviru 
fitopatologije je raziskoval patološko fiziologijo, 
primarni in sekundarni parazitizem, razvojne kroge 
parazitskih gliv in njihovo odpornost na sistemične 

fungicide. Ugotovil je precejšnje število za Slovenijo in 
prejšnjo državo novih vrst parazitskih gliv in njihovih 
gostiteljskih rastlin. Pri preučevanju hiponomološke 
favne v Sloveniji je ugotovil več sto za Slovenijo, 
prejšnjo državo in jugovzhodno Evropo novih vrst in 
precejšnje število doslej neznanih gostiteljskih rastlin. 
Intenzivno je preučeval vpliv raznih skupin herbicidov 
na talne (tudi parazitske) mikroorganizme. Dolgo je 
preučeval kontaminacijo rastlin in tal z ostanki 
fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji in ugotovil 
sorazmerno skromno obremenitev tako rastlin 
(pridelkov) kot tal v Sloveniji. Preučeval je tudi 
ekonomiko varstva rastlin. 
 
Profesor Maček velja za našega najbolj plodovitega 
pisca strokovne in znanstvene literature s področja 
fitomedicine. Znanstvenih in strokovnih razprav ter 
člankov je v tujih in domačih revijah objavil nad 350, 
raznih krajših strokovnih in poljudno-strokovnih 
prispevkov pa nad 3000. Akademik Maček je 
najuspešnejši prevajalec strokovne literature iz 
biotehniških strok pri nas, izjemnega pomena pa je tudi 
njegov prispevek k obogatitvi fitomedicinske in 
biotehniške terminologije nasploh. V obdobju 1984-
1994 je objavil 4 univerzitetne učbenike s področja 
posebne fitopatologije, ki so še danes nepogrešljivo 
učno gradivo za študente agronomije. Med zadnjimi 
izvrstnimi knjigami izpod peresa profesor Mačka je 
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dolga leta pričakovani in leta 2008 izdani učbenik 
Gozdna fitopatologija. V okviru njegovega bogatega 
pedagoškega dela, tako na dodiplomskem kot tudi na 
podiplomskem študiju, je bil mentor okrog sto 
diplomantom, desetim magistrandom in sedmim 
doktorandom.  
    
Akademik Maček je bil med najzaslužnejšimi za 
ustanovitev Društva za varstvo rastlin Slovenije, 
osrednje domače stanovske organizacije raziskovalcev, 
svetovalcev in drugih strokovnjakov, ki delajo na 
področju varstva rastlin in ki danes šteje prek 200 
članov. Njegova vloga pri delovanju omenjenega 
društva in organizaciji vseh dosedanjih devetih 
posvetovanj je neprecenljiva, saj je bil urednik vseh 
devetih Zbornikov predavanj in referatov iz 
posvetovanj, ki so izjemno pomemben vir informacij o 

varstvu rastlin v Sloveniji v obdobju od leta 1993 do 
danes in s katerimi se tudi dobesedno piše zgodovina 
slovenskega varstva rastlin. 
 
Prispevek profesorja Mačka slovenski fitomedicini in 
znanosti nasploh iz dneva v dan odkrivamo njegovi 
mlajši sodelavci in smo ponosni, da imamo še vedno 
čast sodelovati z njim. 
 
Spoštovani profesor, hvala za vse in vse najboljše ob 
vašem jubileju! 
 
prof. dr. Stanislav Trdan in sodelavci 
iz fitomedicinskega dela Katedre za fitomedicino, 
kmetijsko tehniko, poljedelstvo,  
pašništvo in travništvo 
 

 


