Compendia
interactive encyclopedias

Aquaculture Compendium
(Сборник за аквакултура)
Най-пълният сайт с информация за
аквакултура в света
Какво представлява Aquaculture Compendium
(Сборник за аквакултура)?

Aquaculture Compendium (Сборник за аквакултура) е енциклопедичен мултимедиен инструмент, който обединява
богата гама различни видове научно обоснована информация за подкрепа на надеждното вземане на решения за
аквакултурата и управлението на водните ресурси в цял свят. Той се състои от информация, получена от експерти,
редактирана и компилирана от независима научна организация и оформена от разнообразен международен
консорциум за развитие. 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?

Обхваща риби, мекотели, ракообразни, водорасли и култури с жива храна в морски, бракични и сладководни
среди, включително:
Производство, здраве и отглеждане / Инженерство и технологии / Икономика, икономическо развитие и
маркетинг / Околна среда / Управление, търговия, законодателство и социално влияние
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Основни статистически данни
•
•
•
•
•
•
•
•

Над 15 000 информационни листове, включително подробна информация за над 300 култивирани водни
вида и 100 водни заболявания и нарушения
Обобщена информация за 14 000 други вида и заболявания

Обзорни информационни листове за производството и системите за околната среда, както и
широкообхватни проблеми в аквакултурата.

Над 150 случая от практиката; примери за практическо разрешаване на проблеми и иновации

Електронна библиотека със специално поръчана и публикувана по-рано информация – включваща над
1000 специално подбрани елемента от международно признати източници

Библиографска база с данни с над 180 000 записа, която се актуализира ежеседмично, включително над
10 000 статии с пълен текст.
Над 2000 изображения за лесно идентифициране и преподаване
Интерактивен терминологичен речник с над 36 000 определения

Уникални характеристики
•
•
•
•
•
•
•

Случаи от практиката, покриващи основни проблеми в аквакултурата и горещи теми, които не само
обобщават текущите познания, но също така предоставят модели за практическо решаване на проблеми и
подобряване чрез образователна, техническа, социална или икономическа иновация
Информативни текстове, предоставени от водещи световни експерти за култивирани водни животни и
растения и тяхното производство, заболявания и влияние върху околната среда, както и важни генетични
проблеми и въпроси в областта на аквакултурата
Карти, илюстриращи разпределението на дивите и култивирани водни видове, получени от FishBase с
разрешение от WorldFish Center и други издателски партньори

Информативно картографиране на данните за разпространението на заболяванията, предоставено от OIE
(Световната организация за здравето на животните)

Над 2000 изображения, илюстриращи култивирани видове, заболявания, системи за производство и други
проблеми и въпроси в областта на аквакултурата
Електронна библиотека с над 1000 статии, получени от над 80 издатели, включително 50 глави от книги,
публикувани отново от книги CABI.

Другите материали включват електронни книги, отчети, класифицирани и индексирани връзки в интернет,
както и богата колекция от допълнителни документи

Кой го използва?

Производители на аквакултури, здравната и хранителната промишленост / Селскостопански производители
и агрономи / Управляващи крайбрежни зони / Професионалисти в строителството / Фермери, отглеждащи
риби и морски дарове; както в морски, така и в сладки води, а също и интегрирана аквакултура/отглеждане
на добитък/селско стопанство / Доставчици на храни и химикали / Държавни рибни стопанства и отдели
за аквакултура / Инвеститори и финансисти / Водни инженери и инженери по напояването / Национални
и международни донори / НПО / Законодатели / Карантинни специалисти / Изследователи и работници в
проекти за развитие / Търговци на дребно / Социални учени / Начинаещи селскостопански предприятия /
Студенти и преподаватели / Ветеринари и патолози
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