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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 دستیابی به ژنوم کامل گندم

 

به تازگی در مجله ( IWGSC)یابی ژنوم گندم  المللی توالی کنسرسیوم بین

Scinece دستیابی به یک . است توصیف دقیقی از ژنوم گندم نان را منتشر کرده

مرجع با کیفیت باال از توالی ژنوم گندم یک از اهداف مهم در این زمینه است، زیرا 

گندم بیشترین سطح کشت بین محصوالت زراعی  در جهان را داشته و در امنیت 

ر اروپای شمالی، آسیا و گرمایی اخیر د های موج. غذایی نقش بسیار مهمی دارد

گذاشته، و  8102کانادا اثرات قابل توجهی بر میزان تولید جهانی گندم در سال 

همچنین آفات، شوری و تغییرات اقلیمی به محصوالت زراعی خسارت وارد 

، 8101میلیاردی جهان تا سال  6/9برای تامین نیاز غذایی جمعیت . خواهند آورد

 . درصدی داشته باشد 6/0افزایش وری گندم باید ساالنه  بهره

ژنوم هر موجود زنده مشابه یک نقشه راه جامع بوده و حاوی تمام اطالعات الزم 

برابر ژنوم انسان و با توجه  0ژنوم گندم بیشتر از . برای تولید و نگهداری آن است

  .سه زیرژنوم بسیار مشابه بسیار پیچیده است دارایکروموزوم  80به داشتن 

های زیر استفاده توانید از لینکمی این یافته مهمدرباره جهت کسب اطالعات بیشتر 

 : نمایید

 https://www.theguardian.com/science/2018/aug/16/scientists-sequence-

wheat-genome-in-breakthrough-once-thought-impossible 

 http://science.sciencemag.org/content/361/6403/eaar7191 
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 هابهبود تولیدات کشاورزی در مناطق خشک به کمک باکتری

تواند کلیدی باشد برای سازی شده از گیاهان بیابانی می باکتری جدا

 .  وری کشاورزی در مناطق خشکافزایش بهره

عوامل تهدید کننده در نتیجه تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت که از 

امنیت غذایی هستند، کشاورزان برای افزایش عملکرد در مناطق 

گونه در این کشاورزان. گیرندای بیشتر تحت فشار قرار میحاشیه

د که نهای شور زیرزمینی دارهم با آبمناطق نیاز به آبیاری زیاد آن

 . دنبال داردشوری سریع خاک و کاهش رشد محصول را به

تیم . های باال از نیازهای ضروری است حرارت های محیطی مثل شوری، خشکی و درجه اهان مقاوم در برابر تنشتوسعه گی

، موفق به دهای خاصی که قادر به تحریک رشد گیاه هستن با استفاده از ظرفیت طبیعی باکتری KUSTتحقیقاتی از دانشگاه 

 . است هیافتن روش نوینی برای رسیدن به هدف فوق شد

نوع باکتری مختلف را از گیاهان بیابانی جدا کرده و توانایی آنها را در افزایش میزان تحمل در  21تیم تحقیقاتی بیش از  این

بطور کامالً مشخص از ( SA187)یک نوع باکتری بنام انتروباکتریا . برابری شوری گیاه آرابیدوپسیس مورد آزمایش قرار دادند

 . است نشان داده سایر انواع عملکرد بهتری از خود

Bacteria isolated from desert plants could provide the key to maintaining productive agriculture in arid 

regions. 

As climate change and rising population threaten food security, farmers are under pressure to increase crop 

yields on marginal lands, such as deserts. Such agriculture requires intensive irrigation, often with highly 

saline groundwater, and the land can rapidly become salinized to levels inhibiting crop growth. 

There is an urgent need to develop crops that can tolerate environmental stresses, including salinity, 

drought and extreme temperatures. Heribert Hirt's research team at KAUST have found a novel way to do 

this, exploiting the natural capacity of certain bacteria to stimulate crop growth. 

The research team isolated more than 80 different bacteria from inside desert plants and screened them for 

potential to enhance salt tolerance in Arabidopsis—the lab ratof plant science. One species, Enterobacter,   

known as SA187, clearly outperformed the rest. 

Next, the researchers tested SA187 under field conditions using alfalfa, a legume grown in many parts of 

the world for animal feed. The yield obtained from seed coated with SA187 was significantly higher than 

that from uncoated seed, under both normal and saline conditions. 

 :   منابع

https://phys.org/news/2018-07-bacteria-proven-worth-salt.html 

http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007273 

 فهرست بازگشت به
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 تواند به ابزار جدیدی برای مبارزه با آفات تبدیل شودکشف جدیدی که می

اند  محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن و دانشگاه جیلیانگ چین کشف کرده

مهم  یها های یکی از آفت که کیفیت گیاه میزبان برنج میزان رشد طولی بال

 . کند را تعیین می( brown palthopper)ای  ه برنج در آسیا بنام زنجره قهو

گوید،  باره می شناسی دانشگاه واشنگتن در این لورا الوین، استاد گروه حشره

های حشره تعیین کننده طول مسافتی است که حشره قادر به طی  اندازه بال

بنا به نظر وی، همه چیز در . کردن آن و تغذیه از سایر گیاهان اطراف است

در مراحل پایانی رشد . شود ان گلوکز یا شکر گیاه میاین مورد مربوط به میز

شود که  این افزایش سطح گلوکز سبب می. گیاه برنج و زمانی که گیاه در حال از بین رفتن است، سطح گلوکز باالست

 . شوند های بلند ات بالغ با بالرشد بیشتری کرده و تبدیل به حشرای جوان  های قهوه زنجره

این کشف ابزاری برای دانشمندان دیگر شود که به کمک آن بتوانند سبب افزایش رشد حشره شوند تا  این محققان امیدوارند

ترین آفات برنج در جهان است که پایداری تولید  یکی از مخرب( Nilaparvata lugens Stål)ای  زنجره قهوه. گیاه را ترک کند

 . است برنج و امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار داده

 .  است ر شدهمنتش Proceedings of the National Academy of Sciencesئیات بیشتر درباره این یافته در مجله جز

Scientists at Washington State University and China Jiliang University have discovered that the quality of 

the host rice plant determines whether the brown planthopper, a major pest on rice in Asia, grows short 

wings or long wings. 

Wing size determines whether the insect can fly long distances to other plants or stick around and feed off 

nearby rice plants, said Laura Lavine, professor in WSU's Department of Entomology. 

"It's all about the amount of glucose, or sugar, in the plant," Lavine said. "Rice plants with higher glucose 

levels are older and dying. That increase in glucose causes adolescent brown planthoppers to develop into 

the long-winged adults. The plant really is telling the insect how to grow." 

The findings, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, give scientists a potential 

tool in engineering ways to fight the pest. 

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180702154734.htm 

http://www.pnas.org/content/early/2018/06/26/1721473115 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180702154734.htm
http://www.pnas.org/content/early/2018/06/26/1721473115
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 ربات شمارنده گیاهان

امروزه تولیدکنندگان ارقام جدید گیاهان زراعی در تالش برای افزایش 

عملکرد و همچنین باال بردن مقاومت گیاهان در برابر شرایط آب و هوایی 

های مربوط  آنها باید ژن ،برای موفقیت . شدید و تغییرات اقلیمی هستند

 .گیاهان شناسایی کنند DNAبه افزایش عملکرد و صفات مقاوم را در 

ها که همانند یافتن سوزن در انبار کاه است،   رباتی به منظور یافتن این ژن

است که برنده بهترین مقاله  توسط محققان دانشگاه ایلینویز طراحی شده

رباتیک برجسته : ها در زمینه رباتیک در کنفرانس دانش و سیستم

 . گ برگزار شدرواین کنفرانس اخیرا در پیتسب. است شده

گوید،  شناسی دانشگاه ایلینویز، چیریش چووداری می های میدانی در بخش کشاورزی و زیست یک در رشته رباتاستاد ربات

 8101تا سال . ها است امروزه تسریع در روند تولید ارقام جدید برای تامین مواد غذایی مورد نیاز جمعیت جهان از اولویت

 . تواند تامین کند ا سطح تولیدات کنونی فقط یک چهارم نیاز غذایی را میجمعیت در قاره افریقا بیش از دو برابر خواهد شد، ام

ای از سنسورها  پوند است که با استفاده از مجموعه 83اینچی و وزن  04رباتی خودکار، فشرده و قابل حمل  TerraSentiaربات 

ستفاده از روش انتقال یادگیری، محققان به این با ا. کند ها و یادگیری عمیق از کل گیاه تصویربرداری می ، الگوریتم(ها دوربین)

 . تصویر محاسبه کند 411اند که تعداد گیاهان ذرت را از روی فقط  ربات آموزش داده

Today's crop breeders are trying to boost yields while also preparing crops to withstand severe weather and 

changing climates. To succeed, they must locate genes for high-yielding, hardy traits in crop plants' DNA. 

A robot developed by the University of Illinois to find these proverbial needles in the haystack was 

recognized by the best systems paper award at Robotics: Science and Systems, the preeminent robotics 

conference held last week in Pittsburgh. 

"There's a real need to accelerate breeding to meet global food demand," said principal investigator Girish 

Chowdhary, an assistant professor of field robotics in the Department of Agricultural and Biological 

Engineering and the Coordinated Science Lab at Illinois. "In Africa, the population will more than double 

by 2050, but today the yields are only a quarter of their potential." 

Crop breeders run massive experiments comparing thousands of different cultivars, or varieties, of crops 

over hundreds of acres and measure key traits, like plant emergence or height, by hand. The task is 

expensive, time-consuming, inaccurate, and ultimately inadequate -- a team can only manually measure a 

fraction of plants in a field. 

 :منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180702111058.htm 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rob.21794 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180702111058.htm
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 گیری شیر در زمان واقعیفناوری جدید برای اندازه

و مؤسسه منابع طبیعی فنالند ( TVTT)مرکز تحقیقات فنی فنالند 

(Luke ) جدید در تالش  فناوریبا همکاری شرکای تجاری با استفاده از

فرمی هوشمند و رقابتی برای بهبود سودآوری تولید  برای ایجاد پلت

 . محصوالت لبنی هستند

گیری نوری،  های اندازه فرم با استفاده از ترکیب تکنیک در این پلت

زمان واقعی  های تولید شیر پاک فنالندی، کیفیت شیر و خوراک دام در ارتباطات مخابراتی و دیجیتال سازی با روش

سپس مورد استفاده قرار گرفته و سال جاری و سال آینده  Lukeها در مزرعه آزمایشی  حل این راه. گیری خواهد شد اندازه

 . برای استفاده در مزارع معمولی ارائه خواهد شد

پاک و سالم شناخته عنوان تولیدکننده مواد غذایی  در سطح جهانی فنالند برای تولید محصوالت کشاورزی با کیفیت و به

های  همچنین در زمینه تکنیک. شود ها در فنالند استفاده نمی بیوتیک برای مثال، برای موارد غیرضروری از آنتی. است شده

در پروژه تحقیقاتی . سازی نیز فنالند از تخصص باالیی برخوردار است گیری نوری، ارتباطات راه دور و دیجیتال اندازه

SmartFarm اری که با همکTVTT  وLuke های فوق برای ایجاد نوآوری در  شود از ترکیب ویژگی در حال اجرا است تالش می

 . تولید شیر استفاده شود

TVTT Technical Research Centre of Finland and the Natural Resources Institute Finland (Luke) are 

together developing a new, smart, competitive technology platform for improving the profitability of dairy 

farms and for introducing commercial products through the contributions of business partners. 

The solutions combine clean Finnish milk production with optical measurement technologies, 

telecommunications and digitalisation, which are used to real-time make milk and feed quality 

measurements a routine in dairy farms. The solutions will be tested in practice at Luke's pilot farm this and 

next year. 

Finland is known worldwide for its high-quality agricultural production and as a producer of clean, safe 

food. The unnecessary use of antibiotics, for instance, is avoided in Finland, which also has strong 

expertise in the utilisation of optical measurement technologies, telecommunications and digitalisation. The 

SmartFarm research project, which is pursued together by VTT and the Natural Resources Institute Finland 

(Luke) seeks to combine these in order to create innovative milk production supported by the new 

solutions. 

 :   منبع

https://phys.org/news/2018-07-real-time-optimise-dairy-production.html 

 فهرست بازگشت به

 

https://phys.org/tags/farm/
https://phys.org/tags/project/
https://phys.org/news/2018-07-real-time-optimise-dairy-production.html
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 ها در گیاهان زراعی اصلی با رویکرد اصالح ژنایجاد مقاومت در برابر بیماری

تگزاس   AgriLifeشناسی گیاهی دانشگاه  بنا به نظر محقق آسیب

اد برای ایج تواند کلیدی رویکردی جدید در تکنیک ویرایش ژن می

 . ها بدون ایجاد آسیب فیزیکی به گیاه باشد مقاومت در برابر بیماری

ها در  این محقق بر روی چگونگی امکان ایجاد مقاومت در برابر بیماری

ای گیاهان زراعی با بکارگیری روش ویرایش ژن  طیف گسترده

knock-in  تمرکز تیم تحقیقاتی وی بر روی . کند بررسی و تحقیق می

طبق آمار وزارت کشاورزی امریکا، محصوالت کشاورزی تگزاس . زمینی است فرنگی و سیب ت دیرهنگام در گوجهبیماری بالی

 . دهند میلیاردی را تشکیل می 6بخشی از ارزش تولید ملی حدود 

ه از تکنیک استفاد ها با مت در برابر بیماریبدست آمده در زمینه ایجاد مقاوهای  گوید، تا کنون بیشتر موفقیت این محقق می

های سالمت  های مربوط به صفات مطلوب و وارد آمدن آسیب به برخی جنبه سبب خاموشی برخی از ژن knockoutویرایش ژن 

 .اند فیزیکی شده

ها استفاده  بعنوان روش جایگزین برای خاموشی ژن CRISPR/Cas9در روش جدید این تیم تحقیقاتی از تکنولوزی جدید 

شود بدون اینکه به گیاه  ها می سبب افزایش مقاومت در برابر بیماریکننده ژنتیکی  تنظیم صورتروش ب کرده و معتقدند که این

 . آسیب فیزیکی برسد

A novel gene editing approach could hold the key to broad-spectrum disease resistance in certain staple 

food crops without causing physical detriment to the plants, said a Texas A&M AgriLife Research 

scientist. 

Dr. Junqi Song, AgriLife Research plant pathologist in Dallas, explores how a "knock-in" gene 

editing approach might achieve better disease resistance in a wide range of crop plants. 

His team places special focus on addressing late blight disease in tomato and potato. The Texas grown 

crops are part of a nearly $6 billion national production value, according to U.S. Department of Agriculture 

data. 

"Most successes with broad-spectrum disease resistance so far have resulted from knockout gene editing, 

where certain genes are switched off to cause desired behaviors in a subject plant," Song said. "But 

successes from knockout editing come at a cost to many other aspects of the plant's physical health and 

other characteristics." 

 :   بعمن

https://phys.org/news/2018-07-gene-approach-aims-broad-disease.html 

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/tags/approach/
https://phys.org/tags/disease/
https://phys.org/tags/plants/
https://phys.org/news/2018-07-gene-approach-aims-broad-disease.html


 
 های کشاورزی و آب نوآوریها و  بولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

7 

 0497 خرداد – 43شماره 

 

 ختهاجباری کردن برچسب مواد غذایی برای کاستن ترس از محصوالت تراری

هایی برای زدن  ا در حال تهیه دستورالعملکشاورزی امریکوزارت 

. است برچسب بر روی محصوالت دارای ترکیبات اصالح ژنتیکی شده

است که یک  نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ورمونت نیز نشان داده

کنندگان نسبت به  تواند در تغییر نگرش مصرف افشای ساده می

 . محصوالت تراریخته مؤثر باشد

ط جین کولودینسکی، محقق اقتصاد کاربردی در در این تحقیق که توس

است،  کالج کشاورزی و علوم زیستی دانشگاه ورمونت انجام شده

ورمونت تنها . است های امریکا مقایسه شده کنندگان با محصوالت تراریخته در ورمونت با سایر ایالت سطوح مخالفت مصرف

تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان . است ته اجباری شدهزنی بر روی محصوالت تراریخ ایالتی است که در آن برچسب

 09دادند که بعد از اجباری شدن زدن برچسب بر روی محصوالت تراریخته در ورمونت، میزان مخالفت با مواد غذایی تراریخته 

 . است درصد کاهش یافته

کنندگان نسبت به مواد غذایی  گرش مصرفاست که در آن به بررسی اثر واقعی نبار این تحقیق در نوع خود برای اولین 

 .   است در آن اجباری شده GMOهای  است که زدن برچسب مورد بررسی قرار گرفته تراریخته در کشوری

As the U.S. Department of Agriculture prepares guidelines for labeling products that contain genetically 

modified ingredients, a new study from the University of Vermont reveals that a simple disclosure can 

improve consumer attitudes toward GMO food. 

Led by Jane Kolodinsky, an applied economist in UVM's College of Agriculture and Life Sciences, the 

study compared levels of consumer opposition to GMO foods in Vermont -- the only U.S. state to have 

implemented a mandatory labeling policy -- with consumer attitudes in the rest of the U.S. The analysis 

showed opposition to GMO food fell by 19% in Vermont after the implementation of mandatory labels. 

The study is the first to examine the real-world impact of consumer attitudes toward GMO foods in a state 

where consumers were exposed to mandatory GMO labels. 

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180627160520.htm 

http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaaq1413 
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 های بزرگها در دشتارتباط بین آبیاری کشاورزی و بارش

 د؟ تاثیر بگذارتواند بر ابرهای فراز مزارع  آیا آبیاری محصوالت کشاورزی می

 . پاسخ محققان جوی مثبت است

در نتیجه آبیاری مزارع مقدار  ساختن تقاضای رو به رشد برای غذابرای برآورده 

شود که سبب تغییر کاربری زمین و نوع  توجهی آب به سطح زمین اضافه می قابل

این تغییرات بر روی چرخه جوی در ارتفاعات پایین و . شود پوشش گیاهی می

 . تاثیر بگذاردتواند بر توسعه ابر و بارش  بطور بالقوه می

های بزرگ یا  ها، تیم تحقیقاتی از چند مؤسسه در آزمایش آبیاری دشت ری بر بارشبرای شناخت بیشتر درباره اثرات آبیا

GRAINEX بنیاد ملی علوم  ای با حمایت مالی  در پروژه(NSF )نیک اندرسون، یک از مدیران بخش علوم  .کنند همکاری می

های مهمی هستند که  گ یکی از کانونهای بزر اند که دشت گوید، مطالعات قبلی نشان داده زمین این بنیاد می-جوی و هوا

توانند در  تغییرات در کاربری زمین و آبیاری کشاورزی می. بسیار مؤثر استدر آنجا گیری ابر و بارش  رطوبت خاک در شکل

تر ارتباط بین آبیاری و بارندگی بسیار  نتایج این تحقیق در شناخت دقیق. تعامالت زمین و اتمسفر نقش مهمی داشته باشند

 . زشمند خواهد بودار

در  لینکلن، دانشگاه غرب کنتاکی، دانشگاه آالباما-مؤسسه شامل دانشگاه نبراسکا 6محققان همکار در این پروژه از 

آوری  های شدید آب و هوایی، جمع هانتسویل، دانشگاه کلرادو در بولدر، مرکز ملی تحقیقات جوی و مرکز تحقیقات پدیده

کیلومتر مربع در جنوب شرقی نبراسکا آغاز کرده و تا پایان ماه  4611ای به مساحت  گذشته از منطقه ها را از اواخر ماه می داده

 . ژوئیه ادامه خواهند داد

Can crop irrigation affect the clouds that form high above farm fields? Indeed it can, say atmospheric scientists. 

land  to meet a growing demand for food is adding significant amounts of water to the irrigation Agricultural

ct lower atmosphere circulation, potentially and altering regional land use and land cover. These changes affe surface

influencing cloud development and precipitation.  

To further understand how irrigation may be affecting precipitation, scientists from several institutions have teamed 

up for a National Science Foundation (NSF)-funded project known as the Great Plains Irrigation Experiment, or 

GRAINEX. "Prior studies have found that the Great Plains is a hotspot where soil moisture plays an important role in 

cloud formation and precipitation," said Nick Anderson, a program director in NSF's Division of Atmospheric and 

Geospace Sciences, which funded the research. "Changes in land use and irrigation for agricultural activities could 

be important in land-atmosphere interactions in this region. The results from this study will be valuable to our 

understanding of the link between irrigation and precipitation." 

 :   بعمن

https://phys.org/news/2018-07-scientists-great-plains-precipitation-agricultural.html 
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 معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. Beyond Crop per Drop : Assessing Agricultural Water Productivity and 
Efficiency in a Maturing Water Economy 

 

 

Abstract: 
With growing water scarcity in many parts of the world and projections that indicate the 

need to increase agricultural production and, concurrently, agricultural water use, it is 

increasingly advocated to focus efforts on improving agricultural water productivity and 

efficiency—and thus achieve more crop per drop. Many international organizations 

concerned with water management are also promoting these efforts, and significant public 

and private investments are being made in both developed and developing countries. Yet 

some serious problems are associated with this approach. They include conceptual issues, 

the methods used for measuring agricultural water productivity and efficiency, and the 

application of these concepts and methods in different contexts—all of which influence the choice of interventions 

and the evaluation of their implementation.  
 

Year of publication: 2018 

Publisher:  WorldBank 

Pages:  99 pp 

Download: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29922/9781464812989.pdf 
 

2. Handbook for saline soil management 

 

Abstract: 

This handbook has been prepared for the training workshop on innovative methods 

of amelioration and use of salt-affected soils, which takes place in Kharkiv, Ukraine, 

in September 2017. This workshop is conducted within the framework of the 

Implementation Plan of the Eurasian Soil Partnership, which is a sub-regional 

affiliation of the Global Soil Partnership. The main goals of the Global Soil 

Partnership (GSP) and Regional Soil Partnerships (RSPs) include the development 

of global and regional plans of action for the sustainable management and 

monitoring of limited soil resources as a key element, as well as the maintenance of 

food security and ecological services of soils. The RSPs rely on the existing regional 

networks that connect the national and local networks, partners, projects and 

measures to ensure that the interests of all member countries of the partnership are 

taken into account. A RSP should give directives for the development of regional 

targets, priorities and ìrequred mechanisms of implementation and also undertake regular assessments of progress in 

reaching goals and accomplishing the tasks. 

 
Year of publication: 2018 

Publisher:  FAO 
Pages:  144 pp 

http://fao.msgfocus.com/c/139F6zbKt5D20qsK8JRQym7TM Download: 

 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29922/9781464812989.pdf
http://fao.msgfocus.com/c/139F6zbKt5D20qsK8JRQym7TM
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3. Soil Organic Carbon Mapping  

 

 

Abstract: 

The Soil Organic Carbon Mapping cookbook provides a step-by-step guidance for 

developing 1 km grids for soil carbon stocks. It includes the preparation of local soil 

data, the compilation and pre-processing of ancillary spatial data sets, upscaling 

methodologies, and uncertainty assessments. Guidance is mainly specific to soil carbon 

data, but also contains many generic sections on soil grid development, as it is relevant 

for other soil properties. 

This second edition of the cookbook provides generic methodologies and technical steps 

to produce SOC maps and has been updated with knowledge and practical experiences 

gained during the implementation process of GSOCmap V1.0 throughout 2017. 

Guidance is mainly specific to SOC data, but as this cookbook contains generic sections 

on soil grid development it can be applicable to map various soil properties. 

 
Year of publication: 2018 

Publisher:  FAO 
Pages:  223 pp 

http://fao.msgfocus.com/c/139F6Lsb9pizP3lixWnNx01AA Download: 

 

4. Integrated management of the Fall Armyworm on maize 

A guide for Farmer Field Schools in Africa 
 

Abstract: 
The Fall Armyworm (Spodoptera frugiperda), FAW, is an insect native to 

tropical and subtropical regions of the Americas. FAW larvae (photo) can feed 

on more than 80 plant species, including maize, rice, sorghum, millet, 

sugarcane, vegetable crops and cotton. FAW can cause significant yield losses 

if not well managed. It can have several generations per year and the moth can 

fly up to 100 km per night. FAW was first detected in Central and Western 

Africa in early 2016 (Benin, Nigeria, Sao Tome and Principe, and Togo) and 

further reported and confirmed in the whole of mainland Southern Africa 

(except Lesotho), in Madagascar and Seychelles (Island State). By 30 January 

2018 FAW had been detected and reported in almost all Sub Saharan African 

countries, except Djibouti, Eritrea, and Lesotho. The pest having been detected 

in Sudan raises the alert for Egypt and Libya.  

 

Year of publication: 2018 

Publisher:  FAO 
Pages:  139 pp 

http://www.fao.org/3/I8665EN/i8665en.pdf Download: 
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5. Gender and food loss in sustainable food value chains  

  

Abstract: 
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimates 

that approximately one-third of all food globally produced for human consumption 

is either lost or wasted (as measured by weight, FAO, 2011b), leading to 

considerable economic, social and environmental costs. Indeed, the very high 

number of undernourished people in the world, estimated in 2016 at 815 million, is 

a stark indication of the inefficiency of current food systems (FAO et al., 2017). 

Food loss and waste translate into economic losses for farmers and other 

stakeholders in the food value chain and into higher prices for consumers, both of 

which affect food insecurity by making food less accessible for the poorest and 

more vulnerable groups.  

 

Year of publication: 2018 

Publisher:  FAO 
Pages:  56pp 

Download: http://www.fao.org/3/I8620En/i8620en.pdf 

 

6. South Asia's Hotspots: Impacts of Temperature and Precipitation Changes 
on Living Standards 

 

Abstract: 
South Asia is highly vulnerable to climate change. Average temperatures have been 

rising throughout the region, and rainfall has become more erratic. These changes 

are projected to continue accruing over the coming decades. South Asia’s Hotspots: 

The Impact of Temperature and Precipitation Changes on Living Standards is the 

first book of its kind to provide granular spatial analysis of the long-term impacts of 

changes in average temperature and precipitation on one of the world’s poorest 

regions. South Asia’s Hotspots finds that higher temperatures and shifting 

precipitation patterns will reduce living standards in communities across South 

Asia—locations that the book terms “hotspots.” More than 800 million people in 

South Asia currently live in communities that are projected to become hotspots 

under a carbon-intensive climate scenario. Global action to reduce greenhouse gas 

emissions will reduce the severity of hotspots.  

 

Year of publication: 2018 

Publisher:  WorldBank 
Pages:  58 pp 

Download:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29922/9781464812989.pdf 
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