Compendia
interactive encyclopedias

Forestry Compendium
(Сборник по горско
стопанство)
Най-пълният сайт с информация за
горско стопанство в света
Какво представлява Forestry Compendium (Сборник по
горско стопанство)?

Forestry Compendium (Сборник по горско стопанство) е уникална световна компилация от знания
за горското стопанство, идеална за практическо вземане на решения. Той включва подробни
информационни листове за тропически, субтропически, растящи в умерен и студен климат видове
дървета с водещо икономическо значение, както и по-слабо известни видове от местно значение. Той
вече обхваща също подробно много от вредителите, които вредят на тези дървета. Като инструмент
за справка той предоставя основа за информиран подбор на видове дървета за разнообразни
приложения, включително за изпитания по озеленяване, агролесовъдство и естествени горски системи.
Информационните листове са допълнени с данни от специализирани организации, изображения,
карти, библиографична база с данни и статии в пълния им текст. Продължават да се добавят нови
информационни листове и набори данни, да се преглеждат и актуализират.
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Какво обхваща?

Тропически, субтропически, виреещи в умерен и студен климат дървесни видове / горско стопанство и управление /
защита на дърветата и горите / горски продукти / вредители по дърветата

Основни статистически данни
•
•
•
•
•
•
•

Над 1400 подробни информационни листове за видовете дървета от икономическо значение по цял свят и послабо известните видове от местно значение
Над 900 подробни информационни листове за горските вредители, заболявания и плевели
Основни информационни листове за над още 18 000 вида
Над 29 000 статии с пълен текст

Достъп до над 415 000 статии от CAB Abstracts (База с данни в областта на приложните науки за живота)
Над 5 000 илюстрации за лесно идентифициране и преподаване

Терминологичен речник на няколко езика, включващ над 17 000 термина в горското стопанство на английски,
френски, испански, немски и португалски език

Уникални характеристики
•

Подробно и бързо търсене с мощния ни интегриран инструмент за извличане, предлагащ булево търсене, както
и разнообразни предварително определени „интелигентни търсения“

•

Обширна електронна библиотека с допълнителни ресурси като оригинални текстове, глави от книги, отчети
и електронни ресурси, включително съдържание от ОПЗ и Центъра за международно изследване на горите
(CIFOR)

•

Включва данни от Световната банка, ОПЗ и EPPO

•

Свързва с подходящи външни източници на информация за горското стопанство, включително изследователски
организации и професионални дружества

Кой го използва?

Лесничеи, горски служители и работници на място ще намерят в Сборника идеален работен инструмент в помощ на
вземането на решения
Учени в областта на защитата на горите и карантинни служители

Изследователи, горски планировчици, законодатели, сътрудници в организации за развитие на промишлеността и
специалисти по опазването на околната среда използват Сборника като ценен справочник

Преподаватели, лектори и студенти, за които Сборникът предоставя изключително гъвкав образователен инструмент

Свържете се
с нашия екип по Продажби за повече информация и за да заявите
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