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Област на знанието: Науки за околната среда. Опазване на природните ресурси 

 Сигнатура: ЕК 

Remote sensing of plant biodiversity, 2020. 

This Open Access volume aims to methodologically improve our understanding of biodiversity by linking disciplines that incorporate 

remote sensing, and uniting data and perspectives in the fields of biology, landscape ecology, and geography. The book provides a 

framework for how biodiversity can be detected and evaluatedЧfocusing particularly on plantsЧusing proximal and remotely sensed 

hyperspectral data and other tools such as LiDAR. The volume, whose chapters bring together a large cross-section of the 

biodiversity community engaged in these methods, attempts to establish a common language across disciplines for understanding 

and implementing remote sensing of biodiversity across scales. (Springer) 

Предметни рубрики: биоразнообразие, растително – мониторинг 

Област на знанието: Селскостопанска мелиорация 

 Сигнатура: 631.6(075.8)/Ч С 834/32096 

Стоянова, Антония. Мелиорации и мелиоративни технологии : 1, 2016. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043332(1)(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043332(1).pdf


Мелиорациите са набор от организационни, икономически и технически мерки за подобряване на хидрологията, почвени и 

агро-климатични условия с цел да се подобри ефективността на използване на земята и водните ресурси за получаване на 

високи и стабилни добиви от земеделските култури. (из Предмет и задачи на мелиорацията) 

Предметни рубрики: мелиорации – учебници 

Област на знанието: Полевъдство. Полски култури и продукцията от тях 

 Сигнатура: ЕК 

Sowing legume seeds, reaping cash : a renaissance within communities in Sub-Saharan Africa, 2020. 

The project developed improved cultivars of common bean, cowpea, chickpea and groundnut (but also soya bean and pigeon pea 

cultivars in its initial phases) and delivers their seed to smallholders in BMGF-focus areas.  It also strengthens the NARS and CGIAR's 

breeding programs and seed platforms to enhance their ability to deliver high and sustained outputs to smallholder farmers. 

(Springer) 

Предметни рубрики: бобови растения – земеделие, тропично – Субсахарска Африка 

 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043333(1)(1).pdf
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