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Odată cu pătrunderea statisticii matematice şi a informaticii în silvologie s-au înregistrat progrese remarcabile
atât în procesul de cunoaştere a modului de strucuturare şi
funcţionare a ecosistemelor forestiere, cât şi în modernizarea
metodologiilor biometrice aplicabile în silvicultura practică.
Lucrarea de faţă “Procedee tehnice şi metode practice
pentru determinarea volumului arborilor în raport cu diametrul
măsurat la cioată” reprezintă un excelent exemplu recent care
confirmă cele de mai sus, constituind totodată o nouă contribuţie ştiinţifică de mare interes practic a şcolii româneşti de
biometrie forestieră.
Îndrumările tehnice, elaborate pe această bază teoretică, ingenios informatizate, se constituie într-un exemplu de
urmat pentru cercetarea silvică.
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