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Най-пълният сайт с информация за здравето 
и производството на животни в света
Какво представлява Animal Health and Production Compendium 
(Сборник за здравето и производството на животни)?
AHPC (Сборник за здравето и производството на животни) е енциклопедична база знания със смесени носители, 
която обединява богата гама от информационни ресурси за заболяванията на животните, техните патогени и вектори, 
както и отглеждането на животни, генетика и хранене на различни видове и породи добитък и птици, 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? 
Всички аспекти на здравето и производството на основните икономически значими видове и породи добитък и 
птици в цял свят, включително:

Разпространение, диагностика, профилактика и лечение на инфекциозни, зоонозни и неинфекциозни заболявания 
/ Заболявания, патогени и вектори / Отглеждане, място за живот и благоприятни условия за животните / Генетика 
и развъждане / Хранителни вещества и хранене / Управление на стада и пасища / Икономика на влиянието на 
заболяванията върху производството на животни / Производство на животни, управление на мандри и технология 
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/ Безопасност на храните и качество на продуктите от животни и птици в цялата верига на управление на храната, 
включително техники и системи съгласно HACCP, осигуряване на качеството, важни зоонозни микробни патогени и 
аспекти на качеството и безопасността на отделните хранителни продукти.

Основни статистически данни
• Над 1400 пълни листи с данни, покриващи заболявания по животните, патогени, вектори на заболяванията, 

видове и породи животни и птици и допълнително 18 000 основни информационни листове

• Над 345 000 библиографски записа от базата с данни CAB Abstracts (База с данни в областта на приложните 
науки за живота), както и над 50 000 статии с пълен текст 

• Над 2000 изображения за демонстрации и преподаване

• Терминологичен речник с над 36 000 определения, включително информация за породи от Mason’s World 
Dictionary of Livestock Breeds, Types and Varieties и Balliere’s Comprehensive Veterinary Dictionary

• Обширна електронна библиотека с допълнителни ресурси като оригинални текстове, глави от книги, доклади 
и електронни ресурси, включително съдържание от Австралийски център за международни селскостопански 
изследвания (ACIAR), ОПЗ и Международния институт за изследване на добитъка (ILRI)

Уникални характеристики  
• Информационни листове, предоставящи ключова, кратка информация за заболявания, патогени, вектори и 

видове и породи добитък, включително данни за географското разпределение на заболяванията от Световната 
организация за здравето на животните (OIE)

• Обширна електронна библиотека – извлечена от над 15 утвърдени издатели, оригинални текстове, глави от 
книги, доклади и статии от електронната библиотека на AHPC, включително съдържание от ACIAR, ОПЗ и 
ILRI, както и слайдшоута с анотации за презентации и самообучение и класифицирани и индексирани връзки в 
интернет

• Връзки към обширни ресурси с внимателно подбрано съдържание в мрежата, включително бази данни за 
лекарства, наръчници на OIE, ресурси за генетика и хранене на животните и информация за заболяванията 

Кой го използва? 
Лектори, сътрудници в организации за развитие на промишлеността, изследователи и студенти
Работници в проекти за развитие
Правителствени учени и законодатели
Фермери, животновъди и производители на добитък и птици
Фармацевтичната индустрия
Ветеринари, ветеринарни санитари, техници и помощен персонал
Производители на храни и оборудване, маркетолози и разпространители. Производители на храни 
и оборудване, маркетолози и разпространители

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/ahpc
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