
 

 لطفا از ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود دریغ نفرمائید.

 f_raoufi@yahoo.com  ،gharedaghli@yahoo.com :ایمیل

 021– 88346720،  فاکس:  021 – 88346726تلفن: 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 کشاورزی دیجیتال 

 

های جدید و پیشرفته است که بصورت یکپارچه در یک استفاده از فناوری کشاورزی دیجیتال

اندرکان فعال در زنجیره ارزش غذایی بتوانند تولید اند تا کشاورزان و سایر دستسیستم ادغام شده

 مواد غذایی را بهبود ببخشند. 

ها میزان کود و توصیه های اولیه، تجربهگیریامروزه اکثر کشاورزان بر اساس ترکیبی از اندازه

گیری و اجرا، بطور معمول نتیجه نهایی تا زمان برداشت کنند. پس از تصمیممصرفی را تعیین می

 . شودخص نمیمش

وری شده و اغلب با اطالعات آتر جمعهای بیشتر و دقیقاما در یک سیستم کشاورزی دیجیتال، داده

های ترکیبی تجزیه و شوند. دادهدست آمده از سایر منابع، برای مثال هواشناسی، ترکیب میبه

اطالعات بیشتری در اختیار تر گیری آگاهانهشوند که برای تصمیمای تفسیر میگونهتحلیل شده و به

آالت پیشرفته با ها با بکارگیری تجهیزات رباتیک و ماشینگیرد. سپس این تصمیمکشاورز قرار می

های الزم در مورد اثرات آنها در زمان واقعی در اختیار کشاورز قرار دقت باالیی اجرا و بازخورد

 گیرد.می

 های زیر استفاده نمایید: توانید از لینکمیبیشتر جهت کسب اطالعات 

 http://breakthrough.unglobalcompact.org/disruptive-technologies/digital-

agriculture/ 

 http://www.cema-agri.org/page/digital-farming-what-does-it-really-mean 

 http://cema-agri.org/sites/default/files/CEMA_Digital%20Farming%20-

%20Agriculture%204.0_%2013%2002%202017.pdf 
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 هیبریدهای هوش مصنوعی در انتخاب و جایگزینی ارقام کاربرد فناوری

های بومی، هاست کشاورزان از طریق مشاوره، راهنماهای بذر، اگرونومیستسال

های کنند. پیشرفتفروشندگان بذر و غیره بذرهای مورد کشت خود را انتخاب می

هایی برای ارائه رویکردهای جدید و های هوش مصنوعی فرصتبدست آمده در فناوری

 است. متفاوت ارائه کرده

 The Climate Corporationلوئیس با همکاری محققان دانشگاه واشنگتن در سنت 

در تالش برای کشف فناوری جدید منحصر بفردی در دانش مربوط به انتخاب و جایگزینی ارقام هیبرید  های تابع بایراز شرکت

برروی استفاده از  Climateری از شرکت دال 97،771هستند. رومن گارنت، استادیار علوم کامپیوتر و مهندسی با حمایت مالی 

 کند. ( در تعیین نوع هیبرید با باالترین احتمال افزایش عملکرد در هر محیطی کار میmachine learningیادگیری ماشین )

ذر، کشد تا میزان رشد بسال طول می 8تا  7ای طوالنی و پرهزینه است. بطوریکه توسعه ارقام هیبرید تجاری نیازمند پروسه

تفاده از روش کنند با اسمشخص گردد. این محققان تالش میها و میزان افزایش عملکرد مقاومت آن در برابر آفات و بیماری

سازی آن را کوتاه کرده و در مورد اهداف یادگیری ماشین، مدلی ایجاد کنند که ظرفیت موردنیاز برای مشخص کردن بذر و تجاری

 تری ارائه دهد. ات دقیقبینی شده برای بذر اطالعپیش

For years, farmers have been selecting products for their operation through the best advice available – seed 

guides, local agronomists, seed dealers, etc. The advancements in artificial intelligence technologies have 

presented opportunities to explore a different approach. 

Washington University in St. Louis in partnership with The Climate Corporation, a subsidiary of Bayer, are 

working to explore unique new technologies to advance the science behind hybrid selection & placement. 

Roman Garnett, assistant professor of Computer Science & Engineering in the School of Engineering & 

Applied Science, has received a $97,771 grant from The Climate Corporation to apply active machine 

learning to help determine which hybrids have the probability of achieving maximum yield potential in every 

environment. 

Developing commercial hybrid products is a long and expensive process; it can take 7-8 years to determine 

how well the seeds grew, their resistance to pests and disease, and associated crop yields. "By incorporating 

active machine learning, we can create a model that would offer a potential reduction in the footprint required 

for product characterization & commercialization and also provide valuable insights on predicted product 

deployment targets," said Xiao Yang, placement advisement lead at The Climate Corporation. 

 بع:من

https://phys.org/news/2018-09-machine-farmers-optimal-products.html 
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 ابزار جدید برای بهبود مدیریت آب و کود در مزارع

برداری برای  هخدمات نقش ر روی طراحی ابزاربای با حمایت مالی اتحادیه اروپا پروژه

تا در راستای ترویج کشاورزی پایدار به آنها در بهبود  در حال اجراستکشاورزان 

 ذی وآب مزارع کمک کند.شیوه های مدیریت مواد مغ

صرفه مؤثر است تولید محصوالت کشاورزی بطور فشرده در تامین غذای مقرون به

اما نیاز به مصرف باالی آب داشته و آلودگی خاک را نیز بدنبال دارد. مدیریت پایدار 

 های تولید در تامین نیاز غذایی جمعیت رو به رشد و حفاظت از محیط زیست و سالمت عمومی ضروری است. وهمزرعه و شی

سازی عملکرد و درآمدزائی مزارع با به حداقل رساندن مصرف منابع مثل آب آبیاری، مواد مغذی، کشاورزی پایدار یعنی بهینه

ف توسعه ابزار کشاورزی دقیق در مقیاس بزرگ و ایجاد جامعه مشارکتی با هد FATIMAها. پروژه کشها و علفکشانرژی، آفت

 است. اندازی شدهراه تخصصی

کشاورزی یک سری نقشه در مقیاس مزرعه -گیران در بخش تجاریمحققان این پروژه با همکاری کشاورزان، مدیران و تصمیم

اند که نیازهای محلی کشاورزی سیم تهیه و نصب کردهحسگر بی هایای و شبکههای ماهوارهتا حوضه رودخانه با استفاده از داده

 دقیق را برآورده سازند. 

EU-funded researchers have developed new mapping tools and services to help farmers better manage the 

application of nutrients and water to their fields and promote sustainable agriculture. 

Intensive crop production helps provide a secure supply of affordable food, but this consumes vast amounts 

of water and pollutes the soil. More sustainable crop management and production methods are urgently 

needed to continue feeding a growing population without compromising the environment or public health. 

Sustainable agriculture means optimising the yield and income of farms with a minimum of inputs like 

irrigation water, nutrients, energy, pesticides and herbicides. The FATIMA project addressed these 

challenges by developing operational large-scale precision farming tools and creating a dedicated stakeholder 

community. 

Researchers worked with farmers, managers and decision makers in the agribusiness sector, developing a 

series of maps ranging from the farm to river-basin scale. The project developed precision farming tools 

using Earth Observation data and wireless sensor networks tailored to local needs and deployed them on the 

ground. 

 بع:   من

https://phys.org/news/2018-09-tools-farm-nutrient.html 

http://fatima-h2020.eu/ 
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 با محیط زیست برای کنترل آفات گیاهیروشی پایدار و سازگار 

تکینک ویرجینیا در رابطه با ترکیبات شیمیایی فرمون یا زبان محققان دانشگاه پلی

-تواند به توسعه راهاند که میجدیدی بدست آورده هایشیمیایی بین حشرات یافته

 های معمول کنترل آفات کمک کنند. های جایگزین روشحل

Dorothea Thollر گوید، شناخت بیشتاد علوم بیولوژیکی درباره این یافته می، است

تواند در تولید این ( میstink bugsاز چگونگی تولید فرمون توسط حشرات بدبو )

ف دور شوند با هدشناخته می« گیاهان تله»ترکیبات شیمیایی در  گیاهانی که بعنوان 

 کردن آفات از گیاهان اصلی کمک کند. 

 جویی گردد. ها دالر صرفهتواند سبب میلیونهای سازگار با محیط زیست و پایدار در کنترل آفات گیاهی میگونه روشاین

ای قهوه، محصوالت کشاورزی در ویرجینیا شامل انگور، ذرت شیرین و سیب در معرض تهاجم آفت مخرب سن2004از سال 

خطرناکی است که در سطح ت. سن سبز جنوبی نیز از آفات یاه کلم اسنیز از آفات گ harlequin stink bugهستند. حشره 

 دهد. جهانی بسیاری از محصوالت از جمله لوبیا و سویا را مورد هجوم قرار می

مند است در مورد زبان شیمیایی بین حشرات مطالعه و تحقیق موجودات زنده عالقه ن محقق که به ارتباطات شیمیایی بینای

( با همکاری دانشگاه ویرجینیا و سایر مؤسسات ملی USDAا حمایت مالی وزرات کشاورزی امریکا )کند. در آزمایشگاه او بمی

 کنند. ها کار میهای تولید کننده فرمونالمللی بر روی تولید آنزیمو بین

Virginia Tech researchers have discovered insights into this chemical language, which can be used to 

develop alternative pest controls. 

"We have gained a deeper understanding of how stink bugs synthesize pheromones, and this knowledge 

may allow us to produce pheromones in expendable food crops -- also called 'trap crops' -- to lure the bugs 

away from cash crops," said Dorothea Tholl, a professor of biological sciences in the College of Science 

and a Fralin Life Science Institute affiliate. 

These new environmentally friendly and sustainable alternatives to insecticides could save farmers millions 

of dollars. 

In Virginia, crops such as grapes, sweet corn, and apples, have been under attack by the invasive brown 

marmorated stink bug since 2004; cabbage has also been affected, but by the harlequin stink bug. A 

relative, the southern green stinkbug is also a severe pest worldwide and attacks many different crops 

including beans and soybeans. 

 بع:   من

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180820155116.htm 
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 های مزارع عمودی در کره جنوبیساخت اولین تونل

در پشت در آبی مهر و موم شده یک تونل بزرگراه قدیمی در کره جنوبی، 

، قرار استروشن شده با نوری به رنگ گل رز داخل آن ای سرپوشیده کهمزرعه

ها و سبزیجات بصورت هیدروپونیک )بدون خاک( در دارد. در این مزرعه میوه

نور نئون  نور موردنیاز آنها توسطشوند که پرورش داده میهای عمودی الیه

LED شود.به رنگ صورتی بجای خورشید تامین می 

گویند، این اولین مزرعه عمودی در جهان سازندگان این تاسیسات پیشرفته می

ها در جهان است. این مزرعه است که بزرگترین مزرعه از این نوع در کشور و یکی از بزرگتریناست که در یک تونل ساخته شده

 مترمربع یعنی حدود نصف زمین فوتبال امریکایی مساحت دارد.  2300

در شرایط محصوالت کشاورزی  های بالقوه برای تولیدحلامروزه کشاورزی عمودی در فضاهای سرپوشیده بعنوان یکی از راه

ناشی از تغییرات آب و هوایی شدید و تغییرات اقلیمی و کمبود نیروی کار و زمین در کشورهایی است که با افزایش جمعیت 

 روبرو هستند. 

در آن جنوبی ساخته شده و های اصلی کرهبرای یکی از بزرگترین بزرگراه 1970کیلومتری سئول در سال  190این تونل در حدود 

این تونل بسته شده و سال گذشته یک شرکت کشاورزی آن را  2002است. در سال زمان یک نماد صنعتی سازی این کشور بوده

  کشاورزی کرده است.  داز دولت اجاره و تبدیل به یک مزرعه هوشمن

Behind a blue wall that seals a former highway tunnel stretches a massive indoor farm bathed in rose-tinted light. 

Fruits and vegetables grow hydroponically—with no soil—in vertically stacked layers inside, illuminated by neon-

pink LEDs instead of sunlight. 

Operators of this high-tech facility in South Korea say it is the world's first indoor vertical farm built in a tunnel. It's 

also the largest such farm in the country and one of the biggest in the world, with a floor area of 2,300 square meters 

(25,000 square feet), nearly half the size of an American football field. 

Indoor vertical farming is seen as a potential solution to the havoc wreaked on crops by the extreme weather linked to 

climate change and to shortages of land and workers in countries with aging populations. 

The tunnel, about 190 kilometers (120 miles) south of Seoul, was built in 1970 for one of South Korea's first major 

highways. Once a symbol of the country's industrialization, it closed in 2002. An indoor farming company rented the 

tunnel from the government last year and transformed it into a "smart farm." 

 بع:   من

tunnel.html-skorean-crops-farmers-temperatures-08-https://phys.org/news/2018 
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 آبی برای افزایش عملکرد محصوالت عمده غذایی-های سبزاستفاده از جلبک

موتورهای کوچک جذب کربن از  (ANUمحققان دانشگاه ملی استرالیا )

اند. این طرح کرده و در گیاهان دیگر گذاشته طراحیآبی -های سبزجلبک

های افزایش تولید در زمینه تواند یک جهش در دستیابی به وعدهمی

 بلبلی و کاساوا باشد.محصوالت مهم غذایی مثل گندم، لوبیا چشم

د این پیشرفت علمی به بهبوگوید دکتر بن النگ از دانشگاه ملی استرالیا می

اکسیدکربن، آب و نور خورشید به انرژی در گیاهان یا های تبدیل دیروش

 های اصلی تولید است،  کمک خواهد کرد.فرایند فتوسنتز که یکی از محدودیت

گیاهان  شوند، واردآبی شناخته می-های سبزها که بعنوان جلبکهای کوچکی از سیانوباکتریاین تحقیق برای اولین بار بخشدر 

این پروژه تحقیقی با تواند منجر شود. درصدی رشد و عملکرد می 60شوند که به افزایش زراعی شده و بخشی از سیستمی می

 شود. ( اجرا میRIPEوری فتوسنتز )المللی تحقق افزایش بهرهحمایت مالی کنسرسیوم بین

ن اکسیدکربتبدیل دی درها شوند عامل کارآئی باالی سیانوباکتریده مینامی (carboxysome) زوماین اجزا کوچک که کربوکسی

ود اما علمی تخیلی ب تصوریزوم در یک گیاه بنا به گفته محقق این پروژه، قرار دادن یک کربوکسیهای پرانرژی هستند. به قند

کنند یک موتور توربوشارژ را در داخل کنند. آنها تالش میسال است که برای رسیدن به این هدف تالش می 5این تیم بیش از 

شوند را های گیاهان امروزی شناخته میلروپالستوان اجداد کها که بعنگیاه قرار دهند و مکانیسم موجود در سیانوباکتری

 د. سازی کننشبیه

Scientists at The Australian National University (ANU) have engineered tiny carbon-capturing engines from 

blue-green algae into plants, in a breakthrough that promises to help boost the yields of important food crops 

such as wheat, cowpeas and cassava. 

Lead researcher Dr Ben Long from ANU said the discovery was a major leap forward in improving the way 

crops convert carbon dioxide, water and sunlight into energy -- a process called photosynthesis, which is one 

of the main limitations to crop yield. 

"For the first time, we have inserted tiny compartments from cyanobacteria -- commonly known as blue-

green algae -- into crop plants that form part of a system that could lead to a 60 per cent increase in plant 

growth and yield," said Dr Ben Long from the ANU Research School of Biology whose work has been 

funded by the international Realizing Increased Photosynthetic Efficiency (RIPE) consortium. 

 منابع:   

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180904103231.htm 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-06044-0 
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 به ژن زنگ گندم را کشف کردند ساله مربوط 30محققان معمای 

تیمی از محققان دانشگاه سیدنی، مرکز جان ایینز انگلستان، شرکت 

Limagrain انگلستان و مؤسسه ملی گیاه( شناسی کشاورزیNIAB)  موفق

ت در برابر بیماری مخرب زنگ مقاوماصلی ایجاد  هایبه جداسازی اولین ژن

 نواری گندم شدند.

را  YrSP، و Yr7 ،Yr5های زدگی بناماین محققان سه ژن مقاوم در برابر زنگ

های مهم را توان این ژنبا این کشف میسازی( کردند. سازی )کلونیهمسان

که مدام در حال تغییر هستند، از آنها  یهایهای تولید ارقام مقاوم در برابر پاتوژندقت تحت کنترل قرار داده و در برنامهبه

 درصد از کل محصول شوند.  70توانند سبب از بین رفتن حدود ها میاستفاده نمود. این نوع پاتوژن

ترین و بیش از یک سوم جمعیت جهان بعنوان ماده غذایی اصلی وابسته به گندم هستند. بیماری زنگ گندم از گسترده

ا هترین نوع این پاتوژنروشن ظاهر می شود از مشکل زردها است. زنگ نواری که بصورت نوارهایی به رنگ ترین بیماریمخرب

های زیاد . ژناستگسترده شدههای مختلف به راحتی در سراسر جهان دلیل سازگاری با شرایط آب و هوایی و محیطاست که به

 مؤثری برای تولید ارقام جدید مقاوم در برابر آنها وجود ندارد. 

  منتشر شده است.   Nature Plantsزئیات مربوط به این کشف مهم در مجله ج

Researchers from the University of Sydney, CSIRO, the United Kingdom's John Innes Centre, Limagrain 

UK and the National Institute of Agricultural Botany (NIAB) have isolated the first major resistance genes 

against the detrimental stripe rust disease that is devastating wheat crops worldwide. 

The discovery by the scientists, who have cloned three related rust resistance genes—called Yr7, Yr5, and 

YrSP—will enable these important genes to be accurately monitored and integrated into breeding programs 

in the fight against ever-changing pathogens that could kill about 70 percent or more of whole wheat crops 

at a time. 

Wheat is relied on by more than one-third of the world's population and one of the most economically 

important staple foods. Wheat rust is one of the most widespread and devastating diseases and stripe rust—

which is bright yellow and shaped as stripes—is the most problematic of these pathogens worldwide 

because it easily adapts to different climates and environments, and there are not many effective genes that 

breeders can use in their varieties. 

 منابع:   

genetics.html-rust-wheat-year-scientists-08-https://phys.org/news/2018 

4-0236-018-https://www.nature.com/articles/s41477 
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 تر برای تعیین تاریخ مصرف شیرروشی جدید و دقیق

بینی جدیدی برای تشخیص امریکا مدل پیش علوم غذایی دانشگاه کرنلمحققان 

  هایاند. با این مدل برچسبهای تشکیل دهنده اسپور و زمان ظهور آنها ارائه کردهباکتری

های ( بر روی کارتنbest-by« )بهترین تاریخ مصرف»( و sell-by« )انقضا فروش تاریخ»

 تری پیدا خواهند کرد. شیر معنا و مفهوم دقیق

گوید، درج تاریخ بر روی مارتین ویدمن، استاد ایمنی غذا و محقق اصلی این پروژه می

انقضا »کنندگان اگر از تاریخ های شیر موضوع مهمی است، زیرا اغلب اوقات مصرفکارتن

ات مبتنی بر مفروضها وجود ندارد، زیرا آنها کنند. اغلب آگاهی دقیقی درباره این تاریخگذشته باشد، شیر را مصرف نمی« فروش

 تجربی هستند. هدف اصلی این تحقیق، ارائه دانشی دقیق درباره مصرف، کاهش ضایعات غذایی و کاهش فساد مواد غذایی است. 

توانند حتی در های تشکیل دهنده اسپور میهای خانگی برخی از باکتریدر مسیر تولید شیر، از مزرعه تا کارخانه و یخچال

وانه زده و توانند جها میهای تولید لبنیات زنده بمانند. پس از آن باکتریریزاسیون و در تمیزترین کارخانهبهترین شرایط پاستو

 شیر را فاسد کنند. 

است بلکه بارکدهای های شیر تاریخی درج نشدهسال دیگر است که دیگر بر روی کارتن 8تا  5شاید  ،ایاین محقق در فکر آینده

کنند. جزئیات مربوط به این مدل در که تاریخچه تولید شیر و تاریخ دقیق مصرف آن را مشخص میقابل اسکنی وجود دارد 

 منتشر شده است.  Journal of Dairy Scienceشماره ماه اوت مجله 

The "sell-by" and "best-by" dates on milk cartons may soon become more meaningful and accurate. Cornell 

University food scientists have created a new predictive model that examines spore-forming bacteria and 

when they emerge, according to research published in the August 2018 print issue of the Journal of Dairy 

Science. 

"Putting dates on milk cartons is a big issue, because consumers often discard the milk if it is past the sell-

by date," said Martin Wiedmann, food safety professor and a senior author of the research. "Often there is 

little science behind those dates, as they are experience-based guesses. The goal of this research was to put 

good science to use, reduce food waste and reduce food spoilage." 

All along the milk production path -- from farm to processing plant to consumers' refrigerators -- some spore-

forming bacteria can survive even the best pasteurization regimens or the cleanest dairy production plants. 

The bacteria can subsequently germinate and spoil milk. 

 منابع:   
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1. The State of the World’s Forests 2018 

Forest Pathways to Sustainable Development 

 

Abstract: 

The 2018 edition of The State of the World’s Forests aims to do just that, 

presenting new information to help recognize these interlinkages and enhance 

our understanding of how policies on forests and trees go beyond SDG15, Life 

on Land, to contribute to achieving many other goals and targets of the 2030 

Agenda. 

The State of the World’s Forests 2018 provides detailed analysis aimed at 

capturing the contribution of forests and trees to 28 targets relating to ten SDGs. 

Through thematic metrics bringing together available evidence from a wide 

range of sources, a clearer picture is emerging of the full impact that forests and 

trees have on many other crucial areas of development. 

 

Year of publication: 2018 

Publisher:  FAO 

Pages:  139 pp 

http://www.fao.org/3/I9535EN/i9535en.pdf Download: 

 

2. Agricultural Research Service's 2017 Annual Report on Science  

 

Abstract: 

The Agricultural Research Service (ARS) is the U.S. Department of Agriculture’s 

(USDA) chief in-house scientific research agency. Each day, more than 2,000 ARS 

scientists at more than 90 research locations, including overseas laboratories, discover 

real-world solutions to America’s agricultural challenges.  

Our unique capacity to conduct research that has an impact on the food we eat, the water we 

drink, and the air we breathe makes ARS one of the world’s premier scientific organizations 

and a recognized champion of integrated research targeting national and regional 

agricultural priorities.  

 
Year of publication: 2018 

Publisher:  Agricultural Research Service (ARS) 

Pages:  69 pp 

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/00000000/NPS/OAA/2017%20ARS%20Annual%20Report%20on%20Science.pdfDownload: 
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http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
http://www.fao.org/3/I9535EN/i9535en.pdf
https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/00000000/NPS/OAA/2017%20ARS%20Annual%20Report%20on%20Science.pdf
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3. Hire Services as a Business Enterprise  

 A training manual for small-scale mechanization service providers 
 

Abstract: 
This training of trainers (ToT) manual is intended for prospective trainers of hire service 

providers. It provides trainers at country level with materials covering the basic principles 

of the use and management of mechanization for smallholder farmers. Trainers may be 

ministry of agriculture personnel, staff of non-governmental organizations (NGOs) or 

people attached to the private sector. Hire service providers may lack formal training in the 

selection and maintenance of small-scale mechanization technologies and the management 

of their businesses. This ToT programme is designed to provide hire service providers – 

whether already in the business or intending to start their own hire service business – with 

skills and competencies in both the technical and the management aspects of the smallscale 

mechanization business. 

 

Year of publication: 2018 

Publisher:  FAO, CIMMYT 
Pages:  142 pp 

http://www.fao.org/3/I9207EN/i9207en.pdf Download: 

 

4. Oilcrops Complex  
policy changes and industry measures (Annual compendium ) 

 

Abstract: 

 
The purpose of this compendium is to offer, in a single document, an overview of 

salient policy changes and related private sector measures concerning global and 

national markets for oilseed, oils/fats and meals in a particular year – in this case 

2017.  

The compendium reproduces, in tabular form, all the policy and industry news 

items published throughout 2017 in the FAO Oilcrops Monthly Price and Policy 

Update (MPPU). The main purpose is to facilitate the work of policy makers, 

market experts, analysts and other stakeholders by providing a short, concise 

overview of policy developments relevant to the oilcrops industry at the global, 

regional and national level.  

Although every care has been taken to cover the most salient and relevant 

developments, the list of items presented is not exhaustive. Drawing on a variety of sources, the accounts 

provided concentrate on key facts, refraining from in-depth analytical impact assessments.  

 

Year of publication: 2018 

Publisher:  FAO 
Pages:  84 pp 

Download: http://www.fao.org/3/I9333EN/i9333en.pdf 

http://awnrc.com/
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
http://www.fao.org/3/I9207EN/i9207en.pdf
http://www.fao.org/3/I9333EN/i9333en.pdf
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5. CODEX: A world full of standards 

 

Abstract: 

The Codex Alimentarius, or “Food Code”, is a collection of standards, 

guidelines and codes of practice that governments may opt to use to ensure 

food safety, quality and fair trade. When the standards are followed, 

consumers can trust the safety and quality of the products they buy and 

importers can trust that the food they ordered will meet their specifications.  

The standards are adopted by the Codex Alimentarius Commission, which 

currently comprises 188 Member Countries and 1 Member Organization 

(EU) and 226 Observers of which 56 are intergovernmental organizations, 

154 non-governmental organizations and 16 United Nations agencies. The 

Commission, also known as CAC, was established in 1963 by the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Health 

Organization (WHO) to protect consumer health and promote fair practices in the food trade. 

 

Year of publication: 2018 

Publisher: FAO, WHO 
Pages:  56 pp 

Download: http://www.fao.org/3/CA0162EN/ca0162en.pdf 

 

6. Agricultural Research Service's 2017 Annual Report on Science  

 

Abstract: 

The Agricultural Research Service (ARS) is the U.S. Department of Agriculture’s 

(USDA) chief in-house scientific research agency. Each day, more than 2,000 ARS 

scientists at more than 90 research locations, including overseas laboratories, discover 

real-world solutions to America’s agricultural challenges.  

Our unique capacity to conduct research that has an impact on the food we eat, the water 

we drink, and the air we breathe makes ARS one of the world’s premier scientific 

organizations and a recognized champion of integrated research targeting national and 

regional agricultural priorities.  

 
Year of publication: 2018 

Publisher:  Agricultural Research Service (ARS) 

Pages:  69 pp 

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/00000000/NPS/OAA/2017%20ARS%20Annual%20Report%20on%20Science.pdfDownload: 
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http://www.fao.org/3/CA0162EN/ca0162en.pdf
https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/00000000/NPS/OAA/2017%20ARS%20Annual%20Report%20on%20Science.pdf
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