BERITA REDAKSI
Redaksi Buletin Agronomi menerima sumbangan naskah dari
para pembaca.

Naskah tersebut hendaknya berisi hal-hal yang

menyangkut pemberitaan pendidikan, penelitian ataupun penyuluh
an di bidang Agronomi.
Naskah diketik di atas kertas HVS ukuran quarto dengan ja
rak dua spasi, maksimal 20 halaman.

Jika terdapat kata-kata

atau istilah asing harap diperjelas arti dan waksudnyao

Terje

mahan, kutipan dan lain sebagainya agar dicantumkan sumbernya.
Tabel dan grafik yang melengkapi naskah sebaiknya disertai ke
terangan yang ringkas dan jelas.

Jika dikehendaki, ilustrasi

dalam bentuk foto (berwarna maupun hitam-putih) dapat dipenuhi
untuk dimuat.

Setiap naskah yang dimasukkan ke Redaksi Buletin

harus disertai dengan ringkasan, judul tabel dan judul gambar
di dalam bahasa Inggris.
Bila naskah yang diterima tersebut tidak cukup dimuat da
lam satu nomor akan dibuat secara bersambung.

Naskah karangan

yang telah dikirimkan kepada Redaksi Buletin Agronomi, tidak
boleh dikirimkan lagi kepada penerbitan lainnya untuk mencegah
pemuatan yang rangkap.

Redaksi Buletin Agronomi berhak meng

ubah redaksi naskah tanpa mengubah isinya.
Naskah ditujukan kepada Redaksi Buletin Agronomi, Jurusan
Budidaya Pertanian IPB, Jalan Raya Pajajaran Bogor.
nama pengirim ditulis dengan jelas dan lengkap.

Alamat dan

Kiriman naskah

harus disertai dengan perangko pos secukupnya, yang akan diper
gunakan untuk mengembalikan naskah yang tidak dapat dimuat.
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·FORMULIR LAN3GANAN

Buletin Agronomi terbit 3 (tiga) bulan sekali pada bulan
Mei, Agustus dan Nopember.
Bila anda berminat untuk berlangganan Buletin Agronomi,
harap membayar uang muka minimal untuk tiga kali penerbitan
@ Rp 1.500,00 (Seribu limaratus rupiah) termasuk ongkos kirim.

----------------------- Gunting di sini ---------------------Kepada:

yth. Redaksi Buletin Agronomi
Jurusan Budidaya Pertanian
Fakultas Pertanian, IPB
Jalan Raya Pajajaran
BOG 0 R

Kami bermaksud berlangganan Buletin Agronomi.

Untuk itu

kami kirimkan uang Rp ••••••••• ( •••••••••••••••••••••••••••• )
untuk penerbitan bulan •••••••••• ,

. 0 • • • • • • • • 01

•••••••••••••

Terima kasih
•••••••••••••••••• a

Hormat kami,

19 ••••

