Изисквания към авторите
Общи изисквания
Списанието приема за публикуване оригинални статии, Single Case статии, кратки
съобщения, обзорни статии и студии, на български или английски език. Статиите
следва да съдържат оригинални и независими данни, получени от експериментална
дейност или нови интерпретации, нови методи, технологии и технологични схеми на
база на съществуващи данни. Ръкописите на статиите следва да отговарят на условията
за публикуване, изискванията към авторите и етичните норми на списанието. Не се
приемат за публикуване статии, които са подадени към друго издание или са част от
защитени докторски дисертации и хабилитационни трудове или части от публикувани
монографии. При използване на идеи, фигури, снимки, разсъждения и методологии на
други автори, които не са собствена разработка, то те следва да бъдат надлежно
цитирани. Не се допуска плагиатство в ръкописите подадени за публикуване под
никаква форма, а при установяване на такова, те биват отхвърляни и не подлежат на понататъшно рецензиране. Подаването на статиите на български или английски език се
извършва чрез изпращането им на електронния адрес на списанието fcs@dai-gt.org.
Структуриране на публикацията
При подготовка на ръкописите се използва шрифт Times New Roman, с големина 12
pt. Да не се прилага сричкопренасяне или номериране на страниците.
Текстът на оригиналните статии се оформя по общоприетата схема за подготовка
на научно съобщение и съдържа следните раздели: Резюме (на английски език),
Въведение, Материали и методи, Резултати, Обсъждане, Изводи, Благодарности и
Литература. Поставянето на заглавия и подзаглавия в отделните раздели се обозначава
ясно и точно, без всякакъв род номериране. Всички латински наименования в текста,
както и генните символи, се изписват задължително в курсив. Да се използват мерни
единици съгласно международната система (SI). Биологичните имена да се дават
според последната най-актуална международна номенклатура. Текстът не бива да
надвишава 15 страници.
Заглавие
То трябва да бъде възможно най-кратко, да отразява възможно най-точно и пълно
съдържанието на представения материал и да не съдържа повече от 20 думи. Да не се
използват съкращения.
Автор / автори
Изписват се името и фамилията на всички автори, като имената на съавторите се
разделят със запетая. След името всеки автор като индекс 1,2,3 се обозначава
наименованието на институцията, от която е съответният автор. Посочва се точното
наименование на организацията, в която работят, дава се и e-mail адрес за
кореспонденция.
Резюме на английски език
Резюмето следва да бъде кратко, максимално изчерпателно и пълно да отразява
получените изводи от изследването. Препоръчително е в резюмето да се споменат
конкретни факти като обект на проучване като задължително се посочват и приносите

следствие от изследването. В текста на резюмето да не се цитират литературни
източници и да не надхвърля 400 думи.
Ключови думи на английски език
Посочват се не повече от 10 ключови думи, разделени със запетаи. Те трябва да са
внимателно подбрани, тъй като се използват при информационно търсене в електронни
каталози и бази данни.
Увод
Текстът на увода да не надхвърля необходимото във връзка с причините и
предпоставките за проведеното проучване, на фона на познанията по проблема.
Препоръчително е да се представи възможно най-пълна информация за предходни
изследвания по проблема от последните 10 години.
Материал и методи
Този раздел да съдържа достатъчно ясно и точно представени всички растителни
материали, методи и подходи, апаратура и консумативи, така че читателя след
прочитане да може спокойно да повтори експерименталната част на изследването.
Резултати
Получените резултати да се представят възможно най-подробно, без излишни
повторения. В текста е възможно да се използват съкращения, които са указани
изрично (съкращения) или са посочени при първото цитиране в текста на материала. Да
се посочват само данни и резултати, които са отразени достатъчно ясно и точно в
нагледния материал (таблици, графики, фигури).
Обсъждане
В дискусията подробно да се тълкуват резултатите според значимостта им за
направените изводи. Критично да се съпоставят данните с тези от други изследвания,
касаещи направеното проучване. Да се очертаят перспективи от използването на
резултатите или да се представи становище за продължаване на изследването. Може да
бъде обединен с раздел Резултати.
Заключение (изводи)
Изводите отразяват принципно резултатите на различни нива от проведеното
проучване. Те следва да бъдат ясни и конкретни без да повтарят становища и резултати
от резултатите и обсъждането им. Изводите се оформят като се номерират
последователно.
Благодарности
В този раздел може да бъде включено всичко, което има връзка с провеждане на
изследването - помощ чрез коментар, техническа или финансова помощ, съвети,
проекти и др.
Литература
Списъкът на литературните източници да включва всички цитирани заглавия,
подредени по азбучен ред. Да се избягва цитирането на непубликувани твърдения или
лични съобщения. В случай на подобно цитиране като изключение, цитатите да не се
включват в списъка на литературата. Цитираните в текста заглавия да отговарят
напълно на тези в списъка на литературата и обратно.

Илюстративен материал
Таблиците се включват в текста или се представят в края на текста на отделна
страница. Те трябва да са представени в MS Word формат - doc или docx файлове (само
когато се налага – в xls файл). Номерират се с арабски цифри според
последователността им в текста. Заглавията на таблиците и текстовата част се изписват
на английски език (и на български език за статии, които са на български). Всяко
съкращение или обозначение вътре в таблицата се обяснява като легенда под самата
таблица (на английски или на български и английски за български автори).
Илюстрациите (карти, схеми, графики, диаграми, снимки и др.) се разглеждат като
„фигури” и се номерират последователно. Те трябва да бъдат максимално ясни и
изчистени от текст, представени във формат jpg, tif, png, xls, eps. Номерът и заглавието
(само на английски език) на фигурите се поставят под тях. Мащабът на фигурите (ако
се налага) се посочва долу вдясно чрез линейна скала, като размерът се дава в скоби
(напр. bar = 10 mm). Всички необходими означения се изнасят под основното заглавие
на фигурата, написани на английски език (и на български език за статии, които са на
български). При оформяне на фигурите да не се използват нюанси на един и същи цвят
при близки обекти на фигурата, а да се работи с контрастни цветове, които при чернобял печат се различават отчетливо един от друг.
Цитиране
При цитиране в текста в скоби се изписва фамилията на автора (на латиница) и
годината на публикуване, напр. (Blum, 1988). При двама автори се дават и двете имена,
напр. (Chahal and Gosal, 2000), а при трима и повече автори се дава името на първия
автор, следвано от “et al.”, напр. (Tsenov et al., 2012). Когато се цитират няколко автора,
имената им се подреждат хронологично, а когато публикациите им са в една и съща
година – азбучно. В случай на цитиране на публикации от един автор или колектив в
една година, на всеки следващ източник се поставя горен индекс a,b,c след годината на
публикуване (Tsenov et al., 2012a; Tsenov et al., 2012b).
Отделно се прилага списък с цитираните публикации, подредени азбучно според
фамилията на първия автор. Когато се цитират няколко публикации от един и същи
автор, най-напред в списъка се дават самостоятелните му публикации, следвани от
публикациите в съавторство. При изписване на авторските колективи се изброяват
имената на всички автори.
Всички литературни източници на кирилица се изписват като имената на
авторите се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се
превеждат на английски език. При наличие на паралелно заглавие на английски на
цитираното издание на кирилица се посочва това заглавие, а при липсата му –
негова транслитерирана версия.
При транслитерирането буквите се заменят според Закона за транслитерацията по
следния начин: А=A, Б=В, В=V, Г=G, Д=D, Е=Е, Ж=Zh, 3=Z, И=I, Й=Y, K=К, Л=L,
М=М, Н=N, О=О, П=Р, Р=R, С=S, Т=Т, У=U, Ф=F, X=H, Ц=Тs, Ч=Сh, Ш=Sh, Щ=Sht,
Ъ=А, Ь=Y, Ю=Yu, Я=Ya.
Оригиналният език на публикациите, преведени на английски език, се посочва след
библиографското описание в скоби (български = Bg, руски = Ru, сръбски = Sr,
македонски = Mk, гръцки = Gr, и т.н.).

Пример:
Baychev, V. (2013). Irnik — a new cultivar of grain triticale. Scientific works of Institute of
Agriculture - Karnobat, 2(1), 105-112 (Bg).

Библиографско описание на цитираната литература
С цел следване на междунардоните стандарти по отношение на цитирането
списанието използва библиографския стил APA. Начинът на изписване на отделните
заглавия зависи от това, по какъв начин са публикувани материалите:
а) Статии в научни списания
Библиографското описание съдържа имената на авторите, година, заглавие,
източник, том, номер на броя, страници. Имената на всички автори се изписват в
инверсия (фамилия, име). Примери:
Villegas, D., Casadesus, J., Atienza, S.G., Martos, V., Maalouf, F., Karam, F., Aranjuelo, I. &
Nogues, S. (2010). Tritordeum, wheat and triticale yield components under multi-local
mediterranean drought conditions. Field Crops Research, 116, 68-74.
Madic, M., Paunovic, A., Durovic, D., Markovic, G., Knezevic, D., Jelic, M. & Stupar, V.
(2018). Grain yield and its components in triticale grown on a pseudogley soil. Journal
of Central European Agriculture, 19(1), 184-193.
Santiveri, F., Royo, C. & Romagosa, I. (2004). Growth and yield responses of spring and
winter triticale cultivated under Mediterranean conditions. European Journal of
Agronomy, 20, 281-292.
б) Книги
Библиографското описание съдържа имената на авторите, година, заглавие,
издателство, място на издаване. Пример:
Chahal, G.S. & Gosal, S.S. (2000). Principles and procedures of plant breeding:
Biotechnological and conventional approaches. CRC Press, New York.
в) Части от книги и публикации в сборници от научни форуми
След заглавието се изписва “In:”, като накрая се дават и страниците.
Randhawa, H.S., Bona, L. & Graf, R.J. (2015). Triticale breeding – Progress and Prospect. In:
Eudes, F. (ed.), Triticale, 14-32.
Dhindsa, G.S., Dosanjh, A.S., Sohn, V.S., Dhindsa, J.S. & Goyali, J.C. (2002). Genotype x
Environment interaction for yield components in hexaploid triticale. In: Proceedings
of the 5th International Triticale Symposium, Volume II, June 30 - July 5, 2002,
Radzikow, Poland, 199-200.

г) Резюмета на доклади от научни форуми
Baychev, V. (1994). Hybrids between (Triticum aestivum L. x Secale cereale L.) and
Triticale (2n=6х=42). In: 3rd International Triticale Symposium, 13-17 June 1994,
Lisbon, Portugal (Abstracts), B-12.
д) Дисертации
Kirchev, H. (2005). Studies on the biological and economic qualities of new triticale varieties
depending on agro-ecological conditions and nitrogen fertilization. PhD Thesis.
Plovdiv, Bulgaria. (Bg)
Kenyon, L. (1990). Pathogenicity mutants of Fulvia fulva (Cooke). Ph.D. thesis, University of
East Anglia, UK
е) Онлайн материали
Lecoq, H. & Desbiez, C. (2012). Viruses of cucurbit crops in the Mediterranean region: an
ever-changing picture. Adv. Virus Res., 84, 67-126. doi: 10.1016/B978-0-12-3943149.00003-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22682166
Single Case статиите разглеждат явления и процеси, които се характеризират с
уникалност, рядкост и много малка вероятност за повторяемост. Структурата на
подобни научни съобщения следва да съдържа изключително детайлна информация за
спецификата на конкретните наблюдавани резултати. Например оценка на добиви при
нехарактерни условия на средата, които до този момент не са се наблюдавали за даден
регион или се наблюдават през много дълъг интервал от време. Изследователят е
длъжен да докаже уникалността на наблюдаваните от него резултати. Подобно
изследване не бива да надвишава 10 страници.
Обзорните статии разглеждат актуални и научнозначими проблеми, като
представят изчерпателен и задълбочен анализ на нашите и световните постижения в
съответната научна област. Обемът на обзорните статии не бива да надвишава 30
страници.
Кратките съобщения не трябва да надвишават 4 страници, включвайки до 2
таблици или графики.
Студиите следва да разглеждат големи експериментални постановки, които не
могат да бъдат побрани в рамките на оригинална статия. Студията следва да бъде
подразделена на отделни раздели следвайки общата концепция за статия. Резултатите и
обсъждането могат да бъдат допълнително разделени на подраздели, които отразяват
структурата на самото изследване. Студията не бива да надвишава 50 страници.
Подаването за публикуване на подобен тип ръкопис става след предварително
разрешение на главния редактор.

