Η σελίδα του βιβλίου
Ζιζάνια
Οδηγός Αναγνώρισης
Η. Γ. Ελευθεροχωρινός, Κ. Ν. Γιαννοπολίτης
Ένας οδηγός αναγνώρισης για τα
130 πιο σημαντικά ζιζάνια της Ελλάδας. Περιέχει πάνω από 750 αυθεντικές, έγχρωμες φωτογραφίες των
φυτών, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, καθώς και των ιδιαίτερων διαγνωστικών χαρακτηριστικών τους.
Για κάθε είδος ζιζανίου υπάρχει ένα
δισέλιδο με την ονοματολογία και τη
βοτανική κατάταξή του, συνοπτική
περιγραφή της σπουδαιότητάς του,
της βιολογίας του και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του όσον αφορά
τα φύλλα, τους βλαστούς, τα άνθη,
τους καρπούς, τους σπόρους, άλλα
πολλαπλασιαστικά όργανα κ.λπ. Η
παρουσίαση ολοκληρώνεται με 4-8
επιλεγμένες φωτογραφίες που απεικονίζουν άριστα τα σημαντικότερα
χαρακτηριστικά αναγνώρισης.
Γραμμένο από δύο κορυφαίους
Έλληνες ειδικούς επιστήμονες, με
πολυετή εμπειρία στην αναγνώριση
και αντιμετώπιση των ζιζανίων είναι

ένας χρήσιμος οδηγός για όλους.
Περιεχόμενα:
• Πρόλογος
• Χειμερινά δικοτυλήδονα (πλατύφυλλα) στο στάδιο του νεαρού
σποροφύτου
• Θερινά δικοτυλήδονα (πλατύφυλλα) στο στάδιο του νεαρού σποροφύτου
• Χειμερινά αγρωστώδη, χαρακτηριστικά κολεού φύλλων
• Θερινά αγρωστώδη, χαρακτηριστικά κολεού φύλλων
• Περιγραφή των ειδών (κατά αλφαβητική σειρά με βάση το λατινικό
όνομα)
• Ευρετήριο ειδών από το ελληνικό
κοινό όνομα
• Ευρετήριο ειδών από το λατινικό
όνομα
• Ευρετήριο ειδών από το αγγλικό
κοινό όνομα
• Βιβλιογραφία

Εκδόσεις ΑγροΤύπος ΑΕ,
τηλ.: 210 6142550, www.agrotypos.gr
Έτος έκδοσης: 2009
Αριθμός σελίδων: 270
Διαστάσεις: 12x22 cm
Τιμή: 30 €

Ξυλοφάγα Έντομα Κατοικιών
Αντιμετώπιση - Βιολογία - Αναγνώριση
Κ. Θ. Μπουχέλος
Το ξύλο αποτελεί απαραίτητο κατασκευαστικό υλικό για κατοικίες, πατώματα, κουφώματα, έπιπλα, πάσης φύσεως έργα τέχνης (όπως τα ξυλόγλυπτα
τέμπλα ναών), διακοσμητικά αντικείμενα, μέχρι καλαμάκια για σουβλάκια
και οδοντογλυφίδες.
Το ξύλο όμως είναι ευαίσθητο και σε βιολογικούς παράγοντες φθοράς. Ο
πιο σοβαρός και δύσκολος στην αντιμετώπιση παράγοντας, είναι τα ξυλοφάγα έντομα. Εκτός από το ξύλο, τα έντομα αυτά (σαράκια, τερμίτες κ.ά.)
προσβάλλουν και άλλα υλικά, κυρίως το χαρτί (χαρτόνια, βιβλία, αρχεία)
καθώς το κύριο συστατικό του είναι επίσης η κυτταρίνη.
Με το νέο αυτό βιβλίο από τις εκδόσεις ΑγροΤύπος, ιδιοκτήτες και κατασκευαστές κατοικιών, τεχνίτες ξύλου κάθε ειδικότητας, Μουσεία, Αρχεία,
Βιβλιοθήκες, Ναοί, Μονές, συντηρητές έργων τέχνης, μη ειδικοί και υποψήφιοι εντομολόγοι και κυρίως οι ασχολούμενοι με το Pest Management, δηλαδή
την αντιμετώπιση ζωικών εχθρών αστικού περιβάλλοντος, θα αποκτήσουν
απαραίτητες πληροφορίες σχετικές με την αναγνώριση, τις συνήθειες και
την αντιμετώπιση των ξυλοφάγων εντόμων. Επιπλέον, οι αναγνώστες ενημερώνονται λεπτομερώς, για την καταστροφική όσο και ύπουλη δράση των
τερμιτών στην Ελλάδα, που αφορά ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό κατοικιών και
άλλων κτισμάτων με υπέρογκες οικονομικές επιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες
και τους ενοίκους.

Εκδόσεις ΑγροΤύπος ΑΕ,
τηλ.: 210 6142550, www.agrotypos.gr
Έτος έκδοσης: 2009
Αριθμός σελίδων: 112
Διαστάσεις: 17x24 cm
Τιμή: 18 €

