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Hodowla lasu - podręcznik dla techników leśnych cz. IV
32,40 zł (w tym 8 % VAT)
Podręcznik dla techników leśnych. Omówiono w nim problematykę melioracji leśnych, zalesiania
nieużytków, uprawy plantacyjnej drzew szybko rosnących, zakładania zadrzewień, pielęgnowania
lasu, oraz regionalizację przyrodniczo-leśną Polski. [Szczegóły produktu...]

Metody polowań
34,56 zł (w tym 8 % VAT)
Książka została napisana przez doświadczonego myśliwego; przedstawił on w niej praktyczne
wskazówki polowania na zwierzynę grubą i drobną, szczególnie cenne dla początkujących
myśliwych. [Szczegóły produktu...]

Miesięcznik Poradnik Leśniczego
373,68 zł (w tym 8 % VAT)
Główną, dominującą, tematyką są zagadnienia związane z hodowlą, ochroną, użytkowaniem i
urządzaniem lasu. Poruszane są również zagadnienia związane z łowiectwem. Czasopismo jest
nakierowane na pracowników terenowych Lasów Państwowych, parków narodowych [Szczegóły
produktu...]
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Poradnik urządzania lasu dla leśników praktyków
118,80 zł (w tym 8 % VAT)
TAKIEJ KSIĄŻKI JESZCZE NIE BYŁO ! Jest to kompendium wiedzy z zakresu urządzania lasu, a
informacje w niej zawarte są zgodne z nową Instrukcją Urządzania Lasu. W książce uwzględniono
bowiem zmiany zawarte w nowej Instrukcji Urządzania Lasu. [Szczegóły produktu...]

Postępowanie ze zwierzyną ubitą
39,96 zł (w tym 8 % VAT)
Przedstawiono zagadnienia dotyczące postępowania ze zwierzyną i jej transport po polowaniu.
Omówiono patroszenie, obielanie i preparowanie trofeów łowieckich, jak również użytkowanie
dziczyzny. [Szczegóły produktu...]

Poszukiwanie postrzałków zwierzyny płowej i czarnej
39,96 zł (w tym 8 % VAT)
Jak wytropić uchodzącego postrzałka? Przedstawiono dwa podstawowe sposoby dochodzenia
postrzałków bez użycia posokowca i z posokowcem. Ważną rolę odgrywają tropy pozostawione
przez uciekającą zwierzynę, jak i śady takie jak: ścinka i posoka. [Szczegóły produktu...]

Szczegółowa hodowla lasu
73,44 zł (w tym 8 % VAT)
"Szczegółowa hodowla lasu" jest kompendium wiedzy z zakresu hodowli podstawowych gatunków
drzew i krzewów leśnych. [Szczegóły produktu...]

Zarządzenia Dyrektora Generalnego LP z lat 1974-1996
118,80 zł (w tym 8 % VAT)
Książka zawiera 103 zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z lat 1974 1996. Wydana jest w dwóch tomach. [Szczegóły produktu...]
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