
ВРЪЗКАТА

СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО-
НАУКА

проблеми   и  настояще



ПРИЛОЖИМОСТ  
НА  НАУЧНОТО  ИЗСЛЕДВАНЕ

• Научните данни 
в земеделието са 
от малка полза, 
ако те не се 
възприемат от 
фермерите



ПРИЛОЖИМОСТ  
НА  НАУЧНОТО  ИЗСЛЕДВАНЕ

• За съжаление, 
единственият ефект от 
множеството 
проучвания е да се 
напише интересна 
статия



ПРИЛОЖИМОСТ  
НА  НАУЧНОТО  ИЗСЛЕДВАНЕ

• Научните 
изследвания в 
земеделието, трябва 
да бъдат свързани с 
проблемите на 
фермерите, ако 
искаме те да са 
ефективни



Инвестиции при звеното съветите в 
земеделието- научни изследвания 

(по данни на Световна банка,1998 г.)

• Възвращаемостта на инвестициите в звеното 
“Наука- съвети в земеделието ” е 30-60% от техният 
обем

• Тази стойност е по-голяма при приложните 
изследвания в земеделието

• Световна банка препоръчва да се инвестира 
годишно от 1-1,5% от стойността на земеделската 
продукция в съветническа дейност

• Инвестирането в съветническа дейност в 
земеделието подобрява ефективността на 
инвестициите в земеделската наука



ОСНОВНИ МОДЕЛИ 
за връзка между научните 
изследвания и практиката

• Модел на проучване, 
развитие и 
разпространение

• Модел на социална 
взаимовръзка

• Модел “Проблем -
Решение”



Модел на проучване, 
развитие и разпространение

• Този модел на 
разпространение включва в 
себе си:
– научни изследвания
– развитие

– разпространение

• Този модел не изисква 
разширена  комуникация

• При него около 90% от 
новостите не достигат  до 
нуждаещите се фермери



Модел на социална 
взаимовръзка -1

• Обръща внимание на 
разпространението  на 
новостите, като се приема, че 
те са полезни за фермерите

• Широко участие на 
комуникациите за 
разпространение на полезните 
новости между фермерите



Модел на социална 
взаимовръзка -2

• Налага се 
провеждането на 
предварително 
проучване за нуждите 
на фермерите

• Повечето фермери 
очакват да имат 
дискусия с други за 
използването на 
новостта 



Модел “Проблем - Решение”-1

• Необходимост от 
решаване на 
проблем

• Фермерът се 
нуждае от 
информация за да 
реши проблема си



Модел “Проблем - Решение”-2

• От къде ще дойде 
информацията за да 
може фермера да си 
реши проблема



Кои от модели са полезни за една 
служба за съвети в земеделието ?

• Приложението на 
различните  модели 
зависи от различните 
ситуации

• Опитът в света е 
показал, че службата за 
съвети  е по ефективна 
при моделите:
– Социална взаимовръзка
– “Проблем - Решение”



Какво може да върши  консултанта  
при всеки от моделите?

Модел Роля на консултанта   

Проучване и 
развитие 

Дават съвети и обучават в нови 
знания 

Социална 
взаимовръзка 

Разпространение на резултатите от 
научните изследвания между 
фермерите 

Проблем -решение Изясняване на проблема, 
намиране на информация за 
решаването му 

 

 



Основни проблеми при връзката 
научна разработка-внедряване

• Много голяма част от научните разработки 
се провеждат при строго контролируеми 
условия в научни институти, опитни 
станции, лаборатории)

• Проблемите избрани за изследване 
обикновенно  произтичат от научните 
разработки, от диагнозите на фермерските 
проблеми или от двете заедно



Основни проблеми при връзката 
научна разработка-внедряване

• Рядко е възможно да се приложат резултатите 
от научните земеделски изследванията 
директно във  фермите, поради:

– Различията в условията

– Различията в ресурсите използвани от 
фермерите

– Риск за резултатите в широк мащаб

• Необходимо е да се направи проверка на 
резултата с настоящите фермерски практики



Благодаря за вниманието
инж. Бойчо Тенев - консултант


