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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 های آبیاری ها و سیستم کش نقش پهپادها در مدیریت آفت

 

های آبیاری از اثرات اولیه  ها و سیستم کش سازی مدیریت آفت پارچه یک

آوری و  پهپادها با جمع. کشاورزی بر روی بازارهای فعلی جهان است پهپادهای

توانند بر روی عملیات کشاورزی در جهت بهبود  ها می تجزیه و تحلیل داده

گذاری بر روی  سرمایه 4102از  سال . ها تاثیر بگذارند کش کارآئی مصرف آفت

هنوز بخشی که  با وجود این. پهپادهای کشاورزی به صورت انفجاری شروع شد

کامال جدید در بازارهای جهانی است، اما هواپیماهای بدون سرنشین یا 

گذاری بر روی  سرمایه. اند پهپادها با استقبال گسترده جهانی روبرو شده

درصد افزایش  222حدود  4102تا  4102های  رزی بین سالوپهپادهای کشا

 . است داشته

توانند  از این فناوری میمحصولی بیشترین بهره را  های کشت تک سیستم

برای مثال . گونه مزارع از هوا است ببرند و دلیل آن سهولت ارزیابی این

تر  مدیریت مزارعی مثل مزارع ذرت، سویا و چغندرقند با پهپادها بسیار آسان

 . های سیب است تا باغ

 https://www.agritechtomorrow.com/article/2020/03/are-

crop-spraying-drones-the-wave-of-the-future/12043 

 https://www.greenbiz.com/article/making-drones-work-

small-farmers

 : فهرست مطالب

 های  ها و سیستم کش نقش پهپادها در مدیریت آفت

 آبیاری

   نوآوری 

 پتانسیل پنهان کشاورزی شهری در تولید مواد غذایی 

  مهندسی ژنتیک 

 معرفی سیستم جدید برای مهندسی ژنتیک گیاهی    

  بهبود کیفیت برنج و سایر محصوالت کشاورزی با ویرایش

 ژنوم

 تهیه نقشه مولکولی برای علوم گیاهی 

   برنج 

 های مختلف تولید ارقام جدید برنج به رنگ 

   تغییرات اقلیمی 

 اثرات گرمایش زمین بر روی محصوالت دیم 

 سبزیجات 

 تولید اسفناج رنگی 

 معرفی کتاب همراه با لینک برای دانلود 

 0202 یهژانو - یچشم انداز اقتصاد جهان  

 کشاورزی حفاظتی  

 یستیاقتصاد ز یداریپا یابینظارت و ارز یها شاخص 

 ها کش هنگام کار و استفاده از آفت یظت شخصاحف یراهنما  

 یریتمد یوهش یراهنما -خرما ییسوسک حنا  

 یاجتماع یتحما یقاز طر یمیاقل ییراتخطرات تغ یریتمد 
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 کشاورزی شهری در تولید مواد غذایی پتانسیل پنهان

درصد  01بر اساس نتایج یک تحقیق جدید، با کاشت سبزیجات و میوه در 

قسمت در روز  2درصد از نیاز  02 توان ها و فضاهای سبز شهری می اغاز ب

(five a day) مردم به این محصوالت را تامین کرد . 

بر اساس  توصیه  .گرم است 11یک قسمت از سبزیجات و میوه معادل )

 five a dayنام  برای تغذیه سالم که به( WHO)سازمان جهانی بهداشت 

گرم در  211قسمت میوه و سبزی یعنی  2شود، خوردن حداقل  شناخته می

 (روز برای کاهش ریسک مشکالت جدی سالمتی الزم است

ان مؤسسه غذای پایدار وابسته به دانشگاه است، توسط محقق منتشر شده  Nature Foodاین تحقیق که جزئیات آن در مجله 

 . است های تهیه شده از فضاهای سبز و خاکستری شهری استفاده شده در این تحقیق از نقشه. است شفیلد انجام شده

ها مثل مورد بررسی  بام هایی کشاورزی بدون خاک مثل هیدروپونیک در پشت در این مطالعه، همچنین پتانسیل استفاده از روش

سیستم ترکیبی متشکل از ماهی )های کشاورزی بدون خاک مثل هیدروپونیک و آکواپونیک  در روش. و مطالعه قرار گرفته است

ها قابل استفاده بوده آنها در تمام طول سال با نیاز  از مزایای این روش. شوند ش داده میهای مغذی پرور گیاهان در محلول( و گیاه

 . نوری حداقل است

Growing fruit and vegetables in just 10 per cent of a city's gardens and other urban green spaces could 

provide 15 per cent of the local population with their 'five a day', according to new research. 

In a study published in Nature Food, academics from the Institute for Sustainable Food at the University of 

Sheffield investigated the potential for urban horticulture by mapping green spaces and grey spaces across 

the city. 

They found that green spaces including parks, gardens, allotments, roadside verges and woodland cover 45 

per cent of Sheffield -- a figure similar to other UK cities. 

Allotments cover 1.3 per cent of this, while 38 per cent of green space comprised of domestic gardens, 

which have immediate potential to start growing food. 

The interdisciplinary team used data from Ordnance Survey and Google Earth to reveal that an extra 15 per 

cent of the city's green space, such as parks and roadside verges, also has potential to be converted into 

community gardens or allotments. 

 :منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317130713.htm 

https://www.nature.com/articles/s43016-020-0045-6 

 بازگشت به فهرست
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 معرفی سیستم جدید برای مهندسی ژنوم گیاهی

ای که در  طی مقاله Yiping Qiنام  محقق علوم گیاهی دانشگاه مریلند به

، برای اولین بار سیستم مهندسی است منتشر شده Nature Plantsمجله 

 کهاست  معرفی کرده CRISPR-Cas12bنام  جدیدی به CRISPRژنوم 

 . قابلیت استفاده در گیاهان را نیز دارد

برای  DNAعنوان قیچی مولکولی برای برش دقیق  به CRISPRفناوری 

اغلب . شود یک ویژگی خاص شناخته می گزینیایحذف، ویرایش و یا ج

اما . شناسند که آغاز کاربرد این سیستم با آن بود می CRISPR-Cas9  را با عنوان آشنایی دارند، آن CRISPRافرادی که با 

Yiping Qi همواره برای کشف ابزار جدید  و همکارانشCRISPR  ر و کاربردهای مؤثرتر، کارآمدتدر تالش هستند که

ابزار . ابله با اثرات تغییرات اقلیمی کمک کندها، آفات و مق و به  کنترل بیماریتر در محصوالت مختلف کشاورزی داشته  پیشرفته

ها را بطور  سازی و سرکوب ژن در نهایت امکان ویرایش، فعال وجدید معرفی شده توسط این محقق چندمنظوره، قابل تنظیم بوده 

 . کند ارائه می مؤثر در قالب یک سیستم

 CRISPR-Cas12aو  CRISPR-Cas9های  های قبلی است که به نام تکمیل کننده سیستم ،بنا به نظر این محقق سیستم جدید

ای است که  در حالیکه سیستم پیچیده. شناسند را به عنوان ویرایش کننده ژنوم می CRISPRبیشتر افراد . تر است شناخته شده

 .  کند را فراهم می DNAهای خاصی از  ی و یا ارتقاء جنبهگیری، بکارگیر امکان هدف

In a new publication in Nature Plants, assistant professor of Plant Science at the University of Maryland 

Yiping Qi has established a new CRISPR genome engineering system as viable in plants for the first time: 

CRISPR-Cas12b. CRISPR is often thought of as molecular scissors used for precision breeding to cut DNA 

so that a certain trait can be removed, replaced, or edited. Most people who know CRISPR are likely 

thinking of CRISPR-Cas9, the system that started it all. But Qi and his lab are constantly exploring new 

CRISPR tools that are more effective, efficient, and sophisticated for a variety of applications in crops that 

can help curb diseases, pests, and the effects of a changing climate. With CRISPR-Cas12b, Qi is presenting 

a system in plants that is versatile, customizable, and ultimately provides effective gene editing, activation, 

and repression all in one system. "This is the first demonstration of this new CRISPR-Cas12b system for 

plant genome engineering, and we are excited to be able to fill in gaps and improve systems like this 

through new technology," says Qi. "We wanted to develop a full package of tools for this system to show 

how useful it can be, so we focused not only on editing, but on developing gene repression and activation 

methods." 

 :منابع

https://phys.org/news/2020-03-viable-crispr-cas12b-genome.html 

https://www.nature.com/articles/s41477-020-0614-6 

 بازگشت به فهرست
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 بهبود کیفیت برنج و سایر محصوالت کشاورزی با ویرایش ژنوم

و  CRISPRمحققان دانشگاه دیویس کالیفرنیا با استفاده از فناوری 

. اند موفق به تولید رقمی با بتاکاروتن باال شده مهندسی ژنتیک برنج

تکنیک مورد استفاده آنها . است Aساز ویتامین  بتاکاروتن ماده پیش

رنج و سایر محصوالت تواند یک رویکرد امیدوارکننده در بهبود ژنتیکی ب می

 Nature Comminicationزئیات این تحقیق در مجله ج. زراعی باشد

 . است منتشر شده

برنچ حاصل از مهندسی ژنتیک با میزان  golden riceبرنج طالیی یا . ده غذایی نیمی از جمعیت جهان استبرنج محصول عم

فیلیپین یکی از . است تایید قرار گرفتهباالی بتاکاروتن است و در حال حاضر مصرف آن در پنج کشور از جمله فیلیپین مورد 

 . بسیار گسترده استآن در میان کودکان  Aکشورهایی است که کمبود ویتامین 

و انتقال آن به ژنوم برنج استفاده  های تولید کننده بتاکارون هیه ژندر مهندسی ژنتیک معمولی محققان از یک باکتری برای ت

اما در شیوه جدید محققان با . توانند با ادغام در سایر نقاط ژنوم سبب کاهش عملکرد شوند های تراریخته می اما این ژن. کنند می

ها بر  اند که از عدم تاثیر آن ی را هدف قرار دادههای کروموزم های موردنظر یا بخش محل دقیق ژن CRISPRاستفاده از فناوری 

 . روی سایر صفات گیاه میزبان مطمئن هستند

Scientists at UC Davis have used CRISPR technology to genetically engineer rice with high levels of beta-

carotene, the precursor of vitamin A. The technique they used provides a promising strategy for genetically 

improving rice and other crops. The study was published today in the journal Nature Communications. 

Rice is a staple food crop for more than half the world's population. Golden Rice, a genetically engineered 

rice with high levels of beta-carotene, has been approved for consumption in more than five countries, 

including the Philippines, where vitamin A deficiency in children is widespread. Because of the social 

impact of Golden Rice, the researchers chose the high beta-carotene trait as an example. 

Conventional plant genetic engineering uses a bacterium or a particle gun to transfer genes encoding 

desired traits into the plant genome. In this case, researchers would use a bacterium to take beta-carotene 

producing genes and transfer them into the rice genome. But those transgenes can integrate into random 

positions in the genome, which can result in reduced yields. 

 :منابع

https://phys.org/news/2020-03-genome-strategy-rice-crops.html 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-14981-y 

 بازگشت به فهرست
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 اهیتهیه نقشه مولکولی برای علوم گی

در واقع آنها برای  همه . ایگزین هستندگیاهان در زنجیره غذایی غیرقابل ج

تنظیم  ها مواد غذایی و اکسیژن فراهم کرده و آب و هوای زمین را  ارگانیسم

های همه انواع موجود بر  ها نقش کلیدی در کنترل فعالیت پروتئین. کنند می

محققان به رهبری دانشگاه تیمی از . روی کره زمین منجمله گیاهان دارند

نوع پروتئینی که در گیاه مدل  01،111نقشه حدود ( TUM)فنی مونیخ 

 . اند وجود دارند را تهیه کرده(Arabidopsis thaliana)آرابیدپسیس 

 نام نوکلئوتند رمزگذاری به DNAهای سازنده  ها حاوی اطالعات ژنتیکی کاملی هستند که در بلوک های همه ارگانیسم سلول

تواند نور را تبدیل به انرژی  که می هستندهای گیاهی از جمله برگ  چگونه قادر به تولید انواع متنوع بافتگیاهان اما . اند شده

 ای قادر به جذب مواد غذایی از خاک هستند؟ های ریشه شیمیایی کرده و اکسیژن تولید کند و بافت

. ترین ملکول سازنده هر سلول هستند ها اصلی پروتئین. شود ر بافت میهای ه پاسخ این سوال مربوط به الگوی پروتئینی سلول

بنا به نظر یکی از محققان این . ها هستند در داخل و بین سلولها  نالهای زیستی انتقال دهنده سیگ لیستآنها در واقع کاتا

. ارد، بلکه مهم دانستن مقدار آن استچه پروتئینی در چه بافتی وجود د لگوی پروتئین  مهم نیست که بدانیمپروژه، در تهیه ا

اما مقدار آنها در  ،شوند اما در بذرها نیز وجود دارند ها یافت می های مربوط به فتوسنتز در درجه اول در برگ برای مثال پروتئین

 . ها هزار بار بیشتر از بذرها است برگ

Plants are irreplaceable in the food chain, providing food and oxygen for essentially all organisms, and they 

regulate the climate of the planet. Proteins play a key role in controlling all aspects of life, including plants. 

Under the leadership of the Technical University of Munich (TUM), a team of scientists has now mapped 

around 18,000 of the proteins found in the model plant Arabidopsis thaliana. 

Every cell of any organism contains the complete genetic information encoded in the sequence of the so-

called nucleotide building blocks of DNA. But how does a plant create tissues as diverse as a leaf that 

converts light into chemical energy and produces oxygen, or a root that absorbs nutrients from the soil? 

The answer lies in the protein pattern of the cells of the respective tissue. Proteins are the main molecular 

players in every cell. They are biocatalysts, transmit signals inside and between cells, form the structure of 

a cell and much more. 

 :منابع

https://phys.org/news/2020-03-molecular-sciences.html 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2094-2 

 بازگشت به فهرست
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 های مختلف ارقام جدید برنج به رنگتولید 

میزان مصرف برنج . برنج ماده غذایی اصلی نیمی از جمعیت جهان است

است یعنی  میلیون تن بوده 41/2حدود  4102-01در امریکا در سال 

 . است( کیلوگرم 04حدود )پوند  46سرانه مصرف آن در سال حدود 

نسبت به برنج سبوس گرفته شده ( سبوس گرفته نشده)برنج کامل 

ا سبوس برنج یا همان الیه بیرونی دانه همراه آن زیر. مزایای زیادی دارد

مثل ( bioactive)فعال  سبوس برنج حاوی ترکیبات زیست. ماند باقی می

اوریزانول  -و گاما( tocotrienols)، توکوترینول (tocophrol)توکوفرول 

(γ-oryzanol )حاوی آنتوسیانین و  بنفشبرنج با سبوس . است

در کاهش خطرات مربوط با ج کامل مصرف برن. پروآنتوسیانین است

 . های مؤثر است های قلبی عروقی و برخی از انواع سرطان اد بیماریعوامل ایج

تیم تحقیقاتی از مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا . اما سبوس برنج الیه پوششی بسیار نازکی بر روی دانه نسبتا بزرگ برنج است

(ARS) این . ارزش غذایی دانه برنج را باال خواهد برد ،د که افزایش نسبت سبوس به دانهدر اشتوتگارد، آرکانزاس بر این باورن

اند که  رقم مختلف برنج از مجموعه ارقام برنج مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا بررسی کرده و دریافته 042تیم تحقیقانی بر روی 

ش در درجه فانواع برنج سبوس بن. سایر ارقام دارندتری نسبت به  برابر سبوس سنگین 2/4برخی از ارقام بطور طبیعی حتی تا 

با آگاهی در مورد این موضوع، . تری دارند های سنگین ای به ترتیب سبوس ای روشن و قهوه اول و پس از آن قرمز، سفید، قهوه

 . ندتوانند کیفیت ارقام تولید خود را بهبود ببخش زراعی برنج با انتخاب انواع مختلف برنج می کارشناسان به

Rice is a dietary staple for more than half of the world’s population. In the United States, we consumed 

about 4.28 million metric tons of rice in 2017-2018. That’s around 26 pounds per person per year! 

Whole-grain rice has advantages over milled rice because the bran, or outer layer, of the grain remains 

intact. Rice bran contains nutrients, minerals, and bioactive compounds like tocopherols, tocotrienols, and 

γ-oryzanol. Rice with purple or red bran has anthocyanins and proanthocyanidins, respectively. Eating 

whole-grain rice is associated with a reduction in risk factors for cardiovascular diseases and some types of 

cancers. 

But the bran is just a very thin coating over the much larger rice grain. An Agricultural Research Service 

(ARS) research team in Stuttgart, Arkansas, thinks that increasing the proportion of bran to grain will 

enhance whole grain rice’s overall nutritional value. 
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 اثرات گرمایش زمین بر روی محصوالت دیم

ه با تخمین تاثیرات مختلف تغییرات اقلیمی بر روی تحقیقات زیادی در رابط

اما در بسیاری از تحقیقات فرض بر این  . نجام استامحصوالت زراعی در حال 

 . است که توزیع جغرافیایی محصوالت در آینده بدون تغییر باقی خواهد ماند

سال اخیر توسط محققان  21های جهانی در  تحقیقات جدید با استفاده از داده

دهد، با تغییرمکان   است که نشان می دانشگاه ایالتی کلرادو انجام شده

مواجه شدن آنها با افزایش دما امکان محصوالت دیم مثل ذرت، گندم و برنج 

های زیست محیطی قابل  گویند، تداوم مهاجرت محصوالت زراعی ممکن است منجر به هزینه محققان می. کاهش یافته است

در مجله « سازگاری اقلیمی محصوالت زراعی از طریق مهاجرت»دست آمده در این تحقیق تحت عنوان  هنتایج ب. توجهی گردد

Nature Communication است منتشر شده . 

اما . کنیم اغلب درباره چگونگی سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی از طریق انتخاب انواع دیگر محصوالت زراعی فکر می

ن محصوالت زراعی خود را تغییر داده و در نهایت سبب تغییر در توزیع جغرافیایی محصوالت کشاورزی کشاورزان با گذشت زما

 . است این تغییر مسیر تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته. های وسیع خواهند شد در مقیاس

Many studies seek to estimate the adverse effects of climate change on crops, but most research assumes 

that the geographic distribution of crops will remain unchanged in the future. 

New research using 40 years of global data, led by Colorado State University, has found that exposure to 

rising high temperatures has been substantially moderated by the migration of rainfed corn, wheat and rice. 

Scientists said continued migration, however, may result in significant environmental costs. 

The study, "Climate adaptation by crop migration," is published March 6 in Nature Communications. 

"There's substantial concern about the impacts of climate change on agriculture and how we can adapt to 

those changes," said Nathan Mueller, assistant professor in the Department of Ecosystem Science and 

Sustainability at CSU and a senior author on the paper. 

"We often think about how farmers can adapt to shifting climate conditions by changing crop varieties or 

planting dates. But farmers have also been changing what crops they are growing over time, collectively 

leading to large-scale shifts in crop distribution. This pathway of adaptation has been underexplored." 
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 تولید اسفناج رنگی

در  (Popeye)مصرف اسفناج توسط شخصیت کارتونی ملوان زبل 

البته طنز . تاثیر داشت 0321سبزی در دهه افزایش میزان مصرف این 

در نتیجه آهن موجود  ارتون قوی شدن فوق بشری این شخصیتاین ک

 . در اسفناج مصرفی وی بود

امروزه اسفناج سبز در رقابت به اولین رقم اسفناج قرمز قرار 

این رقم برای اولین بار توسط محققان مرکز تحقیقات . است گرفته

 . است ارائه شده USDA Redنام  و به کشاورزی امریکا تهیه

اسفناج واقعی  USDA Redشوند، رقم جدید  عنوان اسفناج قرمز شناخته می سایر سبزیجاتی که در حال حاضر به برخالف

(Spinacia oleracea )نامه بتاسیانین است است و رنگ قرمز آن به جای آنتوسیانین رایج ناشی از یک ماده مغذی گیاهی به . 

است در کاهش استرس اکسیداتیو در انسان به میزان  اکسیدان قوی است که نشان داده یک نوع آنتی( Betacyanin)بتاسیانین  

های مزمن  ساز بسیاری از بیماری ها زمینه التهاب. ها کمک کند تواند در پیشگیری از التهاب توجهی مؤثر است در نتیجه می قابل

 .درصد بیشتر از سایر انواع اسفناج است 24-22میزان بتاسیانین در این رقم جدید اسفناج ند که ا ها نشان داده آزمایش. هستند

Spinach consumption increased rapidly in the 1930s, thanks to cartoon character Popeye’s love of the leafy 

green vegetable. The joke, of course, was that the iron in spinach gave Popeye superhuman strength. 

Today, Popeye’s green spinach has some competition. USDA Red, the world's first true red spinach 

variety, has been developed and released by the Agricultural Research Service (ARS). 

Unlike other red-leafed veggie species that go by the name red spinach, USDA Red is true spinach 

(Spinacia oleracea). It owes its red color to the phytonutrient betacyanin instead of the more common 

anthocyanin. 

Betacyanin is a potent antioxidant that has been shown to significantly reduce oxidative stress in humans 

and may help in preventing inflammation—the condition underlying many chronic diseases. The 

antioxidant capacity of USDA Red was 42–53 percent higher than other spinach cultivars tested. 

“Betacyanin adds another benefit to a plant already loaded with phytonutrients, making spinach a true 

‘super food,’” said ARS research geneticist Beiquan Mou, who developed the new variety by using 

traditional plant breeding techniques. Mou is in the Crop Improvement and Protection Research Unit in 

Salinas, CA. 
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 معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

 

1. Global Economic Prospects, January 2020 : Slow Growth, Policy Challenges 

Abstract: 

Global growth is projected to be slightly faster in 2020 than the post-crisis low 

registered last year. While growth could be stronger if reduced trade tensions mitigate 

uncertainty, the balance of risks to the outlook is to the downside. Growth in 

emerging market and developing economies is also expected to remain subdued, 

continuing a decade of disappointing outcomes. A steep and widespread productivity 

growth slowdown has been underway in these economies since the global financial 

crisis, despite the largest, fastest, and most broad-based accumulation of debt since 

the 1970s. In addition, many emerging market and developing economies, including 

low-income countries, face the challenge of phasing out price controls that impose 

heavy fiscal cost and dampen investment.  

 

Year of publication: 2020 

Publisher:  WorldBank 

Pages: 334pp 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33044 Download: 

2. Conservation Agriculture 

Training guide for extension agents and farmers in Eastern Europe and Central Asia  
 
Abstract:  

This Guide is designed to provide coherent technical tools to Farmer Field Schools and 

extension service facilitators of Conservation Agriculture. Furthermore, the Guide is 

suitable for use within universities’ agriculture curricula. 

As a living document, the Guide will be updated regularly, particularly in response to 

practical experience. 

The Guide walks the user through a range of topics necessary for learning sessions 

with farmer groups. However, this is not a conventional guide or “cookbook”. There is 

no standard formula or “recipe” to be applied in a given context, no list of 

“ingredients”. 

Instead, this Guide provides technical guidelines for the sustainable implementation of Conservation Agriculture 

and, very importantly, offers specific advice for adapting local “ingredients” to the local “taste”. 

 

Year of publication: 2019  

Publisher:  FAO 

Pages:  140 pp 

http://www.fao.org/3/i7154en/i7154en.pdf: Download 
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3. Indicators to monitor and evaluate the sustainability of bioeconomy 

 

  Abstract: 

FAO has been working for many years on non-food biomass products 

(including sustainable bioenergy) and biotechnology, and it received a mandate 

to coordinate international work on ‘food first’ sustainable bioeconomy by 62 

Ministers present at the Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 2015. 

Moreover, FAO has received support from the Government of Germany to 

develop guidelines on sustainable bioeconomy development (Phase 1: 2016; 

Phase 2: 2017-mid 2020). This involves work on the bioeconomy monitoring, 

including the selection and use of indicators. 

 

Year of publication: 2019  

Publisher:  FAO 

Pages:  128 pp 

http://www.fao.org/3/ca6048en/ca6048en.pdf Download: 

 

4. Guidelines for personal protection when handling and applying pesticides 

 

Abstract: 

These guidelines are intended to provide guidance for preventing the risk of 

pesticides by with use of effective personal protection, particularly personal 

protective equipment. The guidelines are designed primarily for use by 

government authorities in charge of pesticide management and risk reduction 

but may also be useful in sectors such as the pesticide industry, 

nongovernmental organizations and other relevant 

entities. 

These guidelines update and replace the 1990 FAO guidelines on personal 

protection when working with pesticides in tropical climates.  

In preparing and approving these guidelines, the members of the FAO/WHO 

Joint Meeting on Pesticide Management ensured that they are most applicable to 

stakeholders in low- and middle-income countries, while maintaining close 

harmonization with practices in other parts of the world. 

 

Year of publication: 2020 

Publisher:  FAO 

Pages:  75 pp 

http://www.fao.org/3/ca7430en/ca7430en.pdf Download: 
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5. Red palm 

Guidelines on management practices 
 

  Abstract: 

The red palm weevil (RPW) Rhynchophorus ferrugineus Olivier is a major pest of 

palms in a diverse range of agro-ecosystems worldwide. After gaining a foothold on 

date palm in the Near East during the mid-1980s, it has spread rapidly during the last 

three decades. Recent reports of RPW invasion suggest that the pest is establishing in 

the Caucasian region, where it has been detected on the Canary Island palm in 

Abkhazia in Georgia, and also in East Africa, where it has been detected on date palm 

in Djibouti. During 2019 RPW was detected in Bosnia-Herzegovina in Southeastern 

Europe and also in Bulgaria in the Black Sea Basin. 

 

Year of publication: 2020  

Publisher:  FAO 

Pages:  100 pp 

http://www.fao.org/3/ca7703en/CA7703EN.pdf Download: 

 

 

6. Managing climate risks through social protection 

 

Abstract: 

Given the imminent challenges climate change poses for poverty reduction and 

sustainable development, the need for coherent and integrated climate risk 

management approaches that address the underlying causes of vulnerability – and 

that simultaneously increase the ability of the rural poor to adapt to and cope with 

natural hazards - has never been more pressing. 

Climate change is accelerating the frequency and intensity of extreme natural 

hazards and those living in rural areas are disproportionately affected. 

Life in high-risk geographical locations, heavy reliance on agriculture and natural 

resources, and limited coping capacity as a result of low income, lack of savings, 

weak social networks, low asset bases are all contributing factors. Protecting poor 

and vulnerable small-scale producers from the negative impacts of climate risks is 

necessary to effectively carry out FAO’s strategic objectives and achieve 

Sustainable Development Goals 1 (ending poverty) and 2 (zero hunger).  

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  64 pp 

Download: http://www.fao.org/3/ca6681en/ca6681en.pdf 
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