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A könyv összefoglalja a gyümölcstermő növények környezeti igényeire
vonatkozó ismereteket, segítséget nyújtva evvel az adott gyümölcsfaj
számára alkalmas terület kiválasztásához, ill. az adott terület
alkalmasságának megítéléséhez.
Megvásárolható a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézetében (1223 Budapest, Park u. 2.).
Érdeklődni a 06-1-362-1596-os telefonszámon, illetve info@resinfru.hu email címen lehet.
Postai szállítást vállalunk.
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