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Crop Protection Compendium 
(Сборник за защита на 

посевите)

Най-пълният сайт с информация за 
защита на посевите в света

Какво представлява Crop Protection Compendium 
(Сборник за защита на посевите)?
Crop Protection Compendium (Сборник за защита на посевите) е енциклопедичен ресурс, който обединява богата гама 
от различни видове научнообоснована информация за всички аспекти на защитата на посевите. Той включва детайлни 
информационни листове за вредители, заболявания, плевели, култури-приемници и естествени врагове, които са 
получени от експерти и редактирани от независима научна организация. Информационните листове са допълнени с 
данни от специализирани организации, изображения, карти, библиографична база с данни и статии в пълния им текст. 
Продължават да се добавят нови информационни листове и набори данни, да се преглеждат и актуализират.

Какво обхваща? 
Идентификация на вредителите / таксономия / морфология / симптоми, откриване и диагностика / географско 
разпределение, въвеждане и разпространение / фитосанитарен риск / биология и екология / жизнена среда, 
движение и разпръскване / естествени врагове / икономическо, социално и влияние върху околната среда 
/ инвазивност / управление на вредителите / патология на семената / производство на култури, ботаника и 
приложения / генетично разнообразие и развъждане / производство и международна търговия

interactive  encyclopedias 
Compendia



Основни статистически данни 
• Над 26 000 информационни листове и 3500 подробни информационни листове за вредители по посевите, заболявания, 

плевели, инвазивни растения и естествени врагове, с принос от центровете CGIAR (Консултативна група за международни 
земеделски изследвания), EPPO (Европейска организация за защита на растенията), FERA, ОПЗ, PROSEA (Растителни ресурси 
на югозападна Азия), USDA (Министерство на земеделието САЩ) и Световната банка

• Над 200 подробни информационни листове за посеви
• Информация за още 22 600 вида
• Над 8000 изображения за лесно идентифициране и преподаване
• Над 360 000 библиографски записа от базата с данни CAB Abstracts (База с данни в областта на приложните науки за живота), 

актуализирана ежеседмично
• Пълен текст на над 32 000 важни статии от списания и конференции
• Интерактивен терминологичен речник с над 20 000 термина, някои на повече от един език, включително информация за 

пестициди и биопестициди    

Уникални характеристики  
• Обширно глобално покритие на култури, вредители и естествени врагове в един ресурс с бърза и лесна навигация между 

текст, изображения, карти и бази с данни
• Актуална информация за най-новата литература за разпространението, откриването и контролирането на вредители и 

болести
• Генератор на отчети, който позволява бързото редактиране и разпространение на ключова информация
• Карти с разпределението на видовете
• Данни за разпределението на вредителите от EPPO (Европейската организация за защита на растенията), базата данни PQR, 

карти CABI/EPPO, официални отчети за вредителите на IPPC (Международна конвенция за защита на растенията) и други 
източници

• Достъп до допълнителни ресурси:
• Идентификационни ключове, библиотеки с изображения, данни за разпределението на вредителите, фитосанитарна 

информация
• Търсене в сайта, което позволява търсене на конкретен вид или термин в различни информационни листове, резюмета, 

терминологичен речник и в пълния текст едновременно
• Усъвършенствано търсене в информационните листове, което да помогне за идентифицирането и поставянето на проблемите 

под карантина
• Преглед на информация по таксономия

На какви въпроси може да ви помогне да отговорите?
• Какви са ключовите факти за конкретен вредител?
• Къде мога да намеря актуална информация за вредител?
• Кои вредители могат да атакуват посевите ми?
• Как да се справя с конкретен вредител?
• Къде по света се среща даден вредител и какво е влиянието му?
• Какви са последиците от карантината за вредител или вносна култура? 

Кой го използва? 
Служители в организации за съдействие на развитието на промишлеността / Лектори и студенти / Изследователи / Служители, 
поставящи растения под карантина / Законодатели / Управители на посеви / Служители, заети със защитата на посевите (в 
обществения и частния сектор) / Работници в индустрията за семена и биотехнологии / Работници в агрохимичната индустрия / 
Растениевъди / Ентомолози, растителни патолози, нематолози и специалисти по плевелите

Свържете се
с нашия екип по Продажби за повече информация и за да заявите  
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, Обединено кралство. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org

www.cabi.org/cpc
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