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A Nyugat-magyarországi Egyetem Alacsony sûrûségû fa-
anyag fiziko-mechanikai és felületfizikai tulajdonságainak
komplex elemzése címmel Országos Tudományos Kutatási
Alapprogram pályázatot nyert, melynek keretein belül lehe-
tõséget kaptunk a magyarországi nyárfaállományok felmé-
résére és sokrétû vizsgálatára. 
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Releváns hazai irodalmak 

      
      


     
  



      

 






      




  




      

    



 




Nyárkutatás új szempontok 
figyelembevételével

Termõhely-specifikus faanyagtudományi vizsgálatok

– tudományos munkatárs, NymE-SKK Faanyagtudományi Intézet

– kutatómérnök, NymE-SKK Faanyagtudományi Intézet
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Nyártermesztés





 





   

   






   
   
   

   



 


     
   






     
 









 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   





Erdészeti Lapok CLII. évf. 1. szám (2017. január)4

    






      
    


  









Nyárfajták anatómiai és szerkezeti tulajdonságai


 





     








 

  













   


 

 
 



  
     


   
 



 




        
     

      




 


       
     


 



   

      


 


      


 
     

  


  



       


Összefoglalás és kitekintés
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Köszönetnyilvánítás
 
  
     
     


Szakirodalmi források, hivatkozások
 




 



 
        

      


  

       


 


 
     



 



 


 
 

 

 

        


 
       


 
 

 
 

 
 

 

2016. november 23-án, immár hatodik alkalommal került
megrendezésre jogi konferencia a 22 állami erdõgazdaság
vezetõi, valamint jogi képviselõi részvételével. Ezúttal a
KEFAG Zrt. adott otthont a színvonalas szakmai fórumnak.
A szervezéssel kapcsolatos feladatokat a Sárhegyi & Társai
Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd, a
moderátori teendõket dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélõtábla
elnöke látta el.




   
  
 

   


   







      

       


       
      

     



    
       



     





   

    
    

   







     











Erdész—jogász találkozó Bugacon


