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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 در کشاورزی CRIPSRمروری جامع بر فناوری 

 

 

 

برای « قیچی مولکولی»نژادی دقیق به که در فرایندهای به CRISPRاز فناوری 

معروف است، جهت حذف، جایگزینی و یا ویرایش یک صفت خاص  DNAبرش 

نگاهی فراتر از  Yiping Qiنام اما محقق دانشگاه مریلند به. شوداستفاده می

صورت در مروری جامع به این فناوری که به. موارد فوق به این فناوری دارد

انش در است، این محقق و همکارمنتشر شده Nature Plantsای در مجله مقاله

  هاییآزمایشگاه خود وضعیت فعلی کاربرد این فناوری در گیاهان زراعی و روش

توانند زراعی میهای سنتی بهتکنیک برای بهبود CRISPRکه محققان از 

 . اندمورد بررسی قرار داده نند رااستفاده ک

از  توانیدبرای کسب اطالعات بیشتر درباره این فناوری و مقاله مربوط به آن می

 :های زیر استفاده نماییدلینک

 https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190715114258.

htm 

 https://www.nature.com/articles/s41477-019-0461-5 

 : فهرست مطالب

   سخن روز  

  مروری جامع بر فناوریCRISPR در کشاورزی 

  مهندسی ژنتیک 

  برای بهبود عملکرد غالتیافته جدید ژنتیکی  

 های هرز علف 

 های هرز کنترل ژنتیکی علف 

 تغییرات اقلیمی 

  شناسایی ژنی که به گیاهان در مقابله با تغییرات اقلیمی

 کند کمک می

  اثرات افزایشCO2 بر کاهش دسترسی به مواد مغذی 

 فناوری 

 نقش حسگرهای رطوبت خاک در کشاورزی 

  بادام زمینی 

 تنفس شیمیایی گیاه بادام زمینی 

  محیط زیست 

 بندی زیست تجزیه پذیر از کلزا مواد بسته تولید 

 معرفی کتاب همراه با لینک برای دانلود  

   گزارش دوساالنه درباره بازار جهانی مواد  –انداز غذا چشم

 غذایی

  9102 -انداز جمعیت جهان چشم 

  کتاب راهنما درباره اطالعات اقلیمی برای جوامع کشاورزی 

  های غذا و کشاورزی در سطح جهانیها و فرصتچالش 

   (تاریخچه، ساختمان )مروری کلی بر فائو.....  
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 التجدید ژنتیکی برای بهبود عملکرد غ یافته

های جدیدی درباره امریکا موفق به یافته Clemsonمحققان دانشگاه 

تواند با توجه به تغییرات اقلیمی اند که میژنتیک پیری در غالت شده

 . باشدپیامدهای تاثیرگذاری بر آینده امنیت غذایی داشته

شده پیری در ذرت و فرایند کمتر شناخته  یژنتیک اختارسدر این تحقیق، 

-نتایج این تحقیق به. استمورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهسایر غالت 

تجزیه و تحلیل یکپارچه در مقیاس ژنوم و »ای تحت عنوان صورت مقاله

 . منتشر شده است Plant Cell ر مجله د« های جدید و شبکه ژنی تعیین کننده فرایند پیری در ذرتشناسایی ژن

این فرایند در همه . استگوید، پیری به معنای مرگ یک سلول و یا یک ارگان از یک موجود واحد محقق مسئول این پروژه می

 ها نیستند، درشوند که قادر به حفظ برگدر پاییز، گیاهان متوجه می. افتدجا و همه موجودات از جمله حیوانات اتفاق می

های از بین رفته در تنه و یا انرژی حاصل از برگ. گردددر واقع همه چیز به اقتصاد انرژی برمی. برندها را از بین مینتیجه برگ

این فرایند در درختان کامال محسوس است اما در . شودهای جدید در بهار استفاده میریشه گیاه ذخیره و برای تولید برگ

 . گندم کامال متفاوت استگیاهانی مثل ذرت، برنج و 

A team of Clemson University scientists has achieved a breakthrough in the genetics of senescence in 

cereal crops with the potential to dramatically impact the future of food security in the era of climate 

change. 

The collaborative research, which explores the genetic architecture of the little understood process of 

senescence in maize (a.k.a. corn) and other cereal crops, was published in The Plant Cell, one of the top 

peer-reviewed scientific journals of plant sciences. Rajan Sekhon, a plant geneticist and an assistant 

professor in the College of Science's department of genetics and biochemistry, is the lead and 

corresponding author of the paper titled "Integrated Genome-Scale Analysis Identifies Novel Genes and 

Networks Underlying Senescence in Maize." 

"Senescence means 'death of a cell or an organ in the hands of the very organisms it is a part of,' " Sekhon 

said. "It happens pretty much everywhere, even in animals. We kill the cells we don't need. When the 

weather changes in fall, we have those nice fall colors in trees. At the onset of fall, when the plants realize 

that they cannot sustain the leaves, they kill their leaves. It is all about the economy of energy." 

 :منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190710151812.htm 

http://www.plantcell.org/content/early/2019/06/25/tpc.18.00930 

 بازگشت به فهرست
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 های هرز کنترل ژنتیکی علف

های هرز علفاز  Palmer amaranthو  Water hempهای نامدو علف هرز به

بسیار مهاجم و تهدیدکننده محصوالت زراعی اصلی تامین کننده غذای 

های هرز در برابر بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم این علف. انسان هستند

  . شده و در نتیجه کنترل آنها بسیار دشوار است

اند که محققان دانشگاه ایلینوی گام مهمی در حل مشکل فوق برداشته

آنها موفق به . استمنتشر شده Weed Scienceجزئیات آن در مجله 

ماده این گیاهان شدند که های ژنتیکی تشخیص پایه های نر و شناسایی نشان

 . تواند بسیار مؤثر باشدهای هرز مهاجم میدر کنترل ژنتیکی علف

در نتیجه دستکاری انجام . است ها این علف های مادهبین پایههای نر اصالح ژنتیکی شده هدف این محققان وارد کردن پایه

در . های بعد منتقل خواهد شدو نسل صفت به نسل شده فقط دارای کروموزم نر هستند و این حگیاهان اصال DNAشده در 

 . از بین خواهد رفتهای هرز متوقف شده و جمعیت آنها نهایت تکثیر این علف

 . گذراندبرانگیز است که هنوز مراحل اولیه را میگوید، این یک رویکرد بحثمحقق مسئول این پروژه درباره این تحقیق می

Waterhemp and Palmer amaranth, two aggressive weeds that threaten the food supply in North America, 

are increasingly hard to kill with commercially available herbicides. A novel approach known as genetic 

control could one day reduce the need for these chemicals. Now, scientists are one step closer. 

In a study published today in Weed Science, researchers from the University of Illinois identified genetic 

signatures that distinguish male waterhemp and Palmer amaranth plants from females. The discovery is a 

crucial part of developing a genetic control system for the damaging weeds. 

The researchers' goal is to one day introduce genetically modified male plants into a population to mate 

with wild females. Modified male plants would contain a gene drive, a segment of DNA coding for 

maleness, which would be passed on to all its offspring, and their offspring, and so on. Ultimately, all 

plants in a given population would become male, reproduction would cease, and populations would crash. 

It's a controversial strategy, but Pat Tranel, the U of I scientist leading the project, says they're still in the 

very early stages. 

 :منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190718112434.htm 

https://www.cambridge.org/core/journals/weed-science/article/sexspecific-markers-for-waterhemp-

amaranthus-tuberculatus-and-palmer-amaranth-amaranthus-

palmeri/9072C8D7BB4DBFE410417166CB791D0E 

 بازگشت به فهرست
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 کند شناسایی ژنی که به گیاهان در مقابله با تغییرات اقلیمی کمک می

در داخل  خزندهموجود ک یهای گیاهان همانند  یرزمینی ریشهشبکه ز

اما تا کنون . کنند خاک برای یافتن مواد مغذی و آب حرکت و رشد می

در  مکانیسم ژنتیکی و مولکولی قسمتی از ریشه که وجود مواد موردنیاز

 Salkمحققان مؤسسه  . است کند، ناشناخته مانده را کشف می خاک

اند که عمیق یا سطحی بودن رشد  اسایی کردهنامریکا به تازگی ژنی را ش

 . منتشر شده است Cell جزیئات این یافته در مجله. کند ریشه در خاک را تعیین می

ند توا این یافته به مقابله با تغییرات اقلیمی نیز می Harnessing Plantsنام  به عنوان بخشی از برنامه ابتکاری این مؤسسه به

تر است که بتوانند برای مدت زمان  های عمیق با ریشه تر و هدف از این برنامه ابتکاری پرورش گیاهانی مقاوم. کمک کند

 . اکسیدکربن اتمسفر کمک کنند بیشتری کربن در زیر خاک نگهداری کرده و به کاهش دی

ن اکسین نقش دارند، از گیاه مدل آرابیدوپسیس آنها که در تنظیم هورموها و انواع مختلف  در این تحقیق برای شناسایی ژن

(Arabidopsis thaliana )گیری و ساختار  اکسین هورمونی است که نقش اصلی و تعیین کننده در شکل. است استفاده شده

 . ریشه دارد

Hidden underground networks of plant roots snake through the earth foraging for nutrients and water, 

similar to a worm searching for food. Yet, the genetic and molecular mechanisms that govern which parts 

of the soil roots explore remain largely unknown. Now, Salk Institute researchers have discovered a gene 

that determines whether roots grow deep or shallow in the soil. 

In addition, the findings, published in Cell on July 11, 2019, will also allow researchers to develop plants 

that can help combat climate change as part of Salk's Harnessing Plants Initiative. The initiative aims to 

grow plants with more robust and deeper roots that can store increased amounts of carbon underground for 

longer to reduce CO2 in the atmosphere. The Salk initiative will receive more than $35 million from over 

10 individuals and organizations through The Audacious Project to further this effort. 

In the new work, the researchers used the model plant thale cress (Arabidopsis thaliana) to identify genes 

and their variants that regulate the way auxin, a hormone that is a key factor in controlling the root system 

architecture, works. Though auxin was known to influence almost all aspects of plant growth, it was not 

known which factors determined how it specifically affects root system architecture. 

 :منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190711141405.htm 

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(19)30684-1 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190711141405.htm
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(19)30684-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867419306841%3Fshowall%3Dtrue
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 در کاهش دسترسی به مواد مغذی CO2اثرات افزایش 

تغذیه در سطح جهانی، تولید  وءهای کاهش گرسنگی و س های بزرگ در برنامه یکی از چالش

نحوی است که عالوه بر تامین کالری مورد نیاز ، مواد مغذی اصلی را نیز در  به مواد غذایی

سال آینده، تغییرات  93دهند که، طی  تحقیقات جدید نشان می. دسترس همگان قرار دهد

م مثل پروتئین، توانند منجر به کمبود مواد مغذی مه اکسیدکربن می اقلیمی و افزایش دی

های ناشی از تغییرات اقلیمی  طبق برآوردهای انجام شده اثرات کلی شوک. آهن و روی شوند

اکسیدکربن در اتمسفر منجر به کاهش سرانه میزان در دسترس بودن پروتئین، آهن و روی مواد غذایی  و افزایش سطح دی

 .درصد خواهد شد 4/86 ودرصد  6/86، رصدد 5/83ترتیب تا  به

های زیادی در زمینه رفع کمبود  گوید، پیشرفت می( IFPRI)گذاری غذا  المللی تحقیقات سیاست حقق ارشد مؤسسه بینم

سال آینده، برای تامین نیاز غذایی  93است، اما با توجه به رشد فزاینده جمعیت جهان طی  غذایی در سطح جهانی انجام شده

 . در آینده، میزان تولید مواد غذایی باید افزایش یابد

اکسیدکربن هوا بر روی در دسترس  رکیبی شامل اثرات افزایش سطح دیسازی ت در مطالعه جدید انجام شده، از رویکرد مدل

جزئیات . است های غذایی جهانی استفاده شده بینی شده بر روی رژیم بودن پروتئین، آهن و روی و اثرات تغییرات اقلیمی پیش

 . است منتشر شده Lancet Planetary Healthاین تحقیق در مجله 

One of the biggest challenges to reducing hunger and undernutrition around the world is to produce foods 

that provide not only enough calories but also make enough necessary nutrients widely available. New 

research finds that, over the next 30 years, climate change and increasing carbon dioxide (CO2) could 

significantly reduce the availability of critical nutrients such as protein, iron, and zinc, compared to a future 

without it. The total impacts of climate change shocks and elevated levels of CO2in the atmosphere are 

estimated to reduce growth in global per capita nutrient availability of protein, iron, and zinc by 19.5%, 

14.4%, and 14.6%, respectively. 

"We've made a lot of progress reducing undernutrition around the world recently but global population 

growth over the next 30 years will require increasing the production of foods that provide sufficient 

nutrients," explained Senior Scientist at the International Food Policy Research Institute (IFPRI) and study 

co-author Timothy Sulser. The study, "A modeling approach combining elevated atmospheric CO2 effects 

on protein, iron and zinc availability with projected climate change impacts on global diets," was co-

authored by an international group of researchers and published in the peer-reviewed journal, Lancet 

Planetary Health.  

 :منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190718085308.htm 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519619300944?via%3Dihub 

 بازگشت به فهرست
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 نقش حسگرهای رطوبت خاک در کشاورزی

آب . طور مداوم در طول فصل رشد گیاه در حال تغییر است شرایط خاک به

و هوا، تراکم ردیف کاشت، الگوی کاشت و بسیاری از عوامل دیگر بر 

در طول فصل رشد، گیاهان به طور مداوم . گذارند تاثیر میوضعیت خاک 

 . کنند خود را سازگار می ،فدر حال تغییر بوده و با محیط اطرا

برای کمک به کشاورزان در برابر شرایط در حال تغییر خاک و آب از 

در گذشته، کشاورزان برای . شود سنسورهای خاک و آب استفاده می

ه و به های خاک و گیاه تهیه کرد اگاهی از شرایط خاک و آب، نمونه

 .ها طول بکشد هفته فرستادند که مشخص شدن نتایج ممکن بود ها می زمایشگاهآ

های سریع و  گیری کشاورزان برای تصمیمارت و کنترل خاک و آب، امروزه در زمینه نظ دست آمده های به با توجه به پیشرفت

با استفاده از سنسورها، کشاورزان .  باشند توانند به اطالعات حیاتی خاک و آب در زمان واقعی دسترسی داشته دقیق می

سنسورهای کوچک با . افتد، واکنش نشان دهند ر برابر تغییراتی که در شرایط خاک و محصول اتفاق میتوانند به سرعت د می

صورت تصاویر بزرگتر  های مربوط به خاک، آب و هوا و گیاه را به دهند که داده پیچیدگی کم به کشاورزان این امکان را می

 .  مشاهده کنند

Any farmer will tell you that the conditions of the soil change constantly throughout the growing season.  

The soil conditions are influenced by the weather, row density, crop patterns, and more. During this period, 

the plants are continuously changing and adapting to the environment. The plant’s roots and shoots grow in 

soil most advantageous to growth.  

To help farmers adjust to these ever-changing conditions, soil and water sensors are being employed. In the 

past, farmers collected soil and water conditions from the field by scouting and collecting soil and plant 

samples. These samples were sent off to a lab for testing, taking maybe precious weeks for results.  

Today, because of recent developments in soil and water monitoring, the critical information is being 

received in real-time measurements from the field, helping farmers make faster, more accurate crop 

production decisions. 

 :بعمن

agriculture/11534-in-sensors-moisture-https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/07/soil  
 

  

 بازگشت به فهرست
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 تنفس شیمیایی گیاه بادام زمینی 

تنفس »تولیدکنندگان بادام زمینی خواهند توانست در آینده با آزمایش 

ات و بیماری این گیاه از بروز تهدیداتی مثل خشکسالی، آف« شیمیایی

 . آگاهی پیدا کنند

از سحرگاه تا غروب ترکیبات آلی فرار در هوا منتشر  گیاه بادام زمینی

تلف خین تنفس شیمیایی بسته به شرایط مانواع و الگوی ا. کند می

طور معمول، کشاورزان برای آگاهی از وضعیت   به. کند محیطی فرق می

اما نظارت مستقیم بر شرایط . های غیرمستقیم مثل آزمایش رطوبت خاک وابسته هستند سالمت گیاهان در مزرعه به روش

 . شرایط مختلف را فراهم سازدای از  تر و طیف گسترده تواند منجر به تشخیص دقیق استرس محیطی می

آوری گاز را داشته  کنند که امکان جمع بر روی ساخت دستگاهی کار می( GTRI)محققان مؤسسه تحقیقات فناوری جورجیا 

قراری ارتباط بین شرایط که قادر به بر طوری نصب کنند، به باشد و تولیدکنندگان بتوانند آنها را در مزارع یا بر روی گیاهان 

 . مختلف محیطی اطراف گیاه باشد

 . گیری گاز بر روی گیاه بادام زمینی در آزمایشگاه هستند در حال حاضر این محققان در مرحله ارزیابی این تکنیک اندازه

Peanut growers could someday identify emerging threats such as drought, pests or disease by testing a 

plant's "chemical breath." 

From dawn to dusk, peanut plants emit volatile organic compounds (VOCs) that vary in types and patterns 

depending on how they respond to various stresses. Growers typically rely on indirect monitoring methods 

such as soil moisture testing to assess the health of plants in their fields. But directly testing stress 

response could be faster more accurate and offer a wider range of diagnoses. Now scientists are working on 

gas-collection devices that growers could deploy in fields or on plants. 

"We want to learn the best ways to detect and measure gases that could correlate to various plant conditions 

such as drought," said Wayne Daley, associate division chief and principal research engineer with the 

Agricultural Technology Research Program at the Georgia Tech Research Institute (GTRI). 

 :بعمن

https://phys.org/news/2019-07-peanut-chemical-clues-drought-stresses.html   
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 بندی زیست تجزیه پذیر از کلزا تولید مواد بسته

گاه آلبرتا موفق به معرفی کاربرد جدیدی برای محصوالت نشق دایک محق

تواند بازار خوبی برای مرزهای فراتر از چین  است که می جانبی کلزا شده

  . فراهم کند

این محقق غذا و مهندسی زیست فرآوری غذا دریافته است که از کاه کلزا 

ماند  در زمین باقی میو یا همان ساقه الیافی آن که پس از برداشت محصول 

پوششی مبتنی بر گیاه برای محافظت از مواد  های یلمفتوان برای تولید  می

 . غذایی استفاده کرد

های پالستیک  الیاف سلولزی ساخته شده از کاه کلزا برای تولید فیلمنانو و همکارانش از  Saldnaدر یک کار تحقیقاتی جدید، 

از . شوند هایی داشت که از نشاسته کاساوا ساخته می برابر استحکام بیشتری نسبت به فیلم 82مانند شفاف استفاده کردند که 

کاه کلزا سرشار از سلولز و . رندبقایای محصول کلزا برای پوشش و تقویت خاک استفاده می شود و تقریبا کاربرد دیگری ندا

 . لیگنین است که سبب استحکام گیاه کلزا می شوند

 . افزاید و اولین کاربرد از این نوع برای کلزا است گوید، این یافته بر کاربردهای کلزا عالوه بر روغن و پروتئین می این محقق می

A University of Alberta researcher has found a new use for a canola byproduct, providing potential for 

diverse markets beyond China. 

Canola straw—the fibrous stalk left in the field after the plant is harvested for its oil—is proving useful in 

strengthening a plant-based cling wrap developed by Marleny Saldaña, a researcher in food and 

bioengineering processing. 

In a new study, Saldaña and her research team used cellulose nanofibres from canola straw to make the 

clear, plastic-like film, which is 12 times stronger than what they've already developed from cassava starch. 

The straw, which has little other use except as bedding for soil nutrients, contains cellulose and lignin, two 

components that support the canola plant. 

Using canola straw this way demonstrates potential value-added options for the crop residue besides 

obtaining oil and protein from its seed, said Saldaña, who believes her and her team's discovery to be the 

first application of its kind. 

 :منابع

https://phys.org/news/2019-07-canola-biodegradable.html  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896844618307915?via%3Dihub 
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 معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. Food Outlook  

Biannual Report on Global Food Markets 

 
 Abstract: 

 

Food Outlook is published by the Trade and Markets Division of FAO 

under Global Information and Early Warning System (GIEWS). It is a 

biannual publicationfocusing on developments affecting global food and 

feed markets. Each report provides comprehensive assessments and short 

term forecasts for production, utilization, trade, stocks and prices on a 

commodity by commodity basis and includes feature articles on topical 

issues. Food Outlook maintains a close synergy with another major 

GIEWS publication, Crop Prospects and Food Situation, especially with 

regard to the coverage of cereals.  

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  164 pp 

Download: http://www.fao.org/3/ca2320en/CA2320EN.pdf 

 

2.  World Population Prospects 2019 

 

  Abstract: 

People, and thus populations, are at the centre of sustainable development. Each of 

the four global demographic “megatrends”– population growth, population ageing, 

migration and urbanization – holds important implications for economic and social 

development and for environmental sustainability. Timely and accurate population 

estimates and projections allow Governments to anticipate future demographic 

trends and to incorporate that information into development policies and planning.  

The 2019 revision of the World Population Prospects is the twenty-sixth edition of 

the United Nations population estimates and projections. It presents population 

estimates from 1950 to the present for 235 countries or areas, underpinned by 

analyses of historical demographic trends.  

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  UN 

Pages:  46 pp 

Download: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf 
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3. Handbook on Climate Information for Farming Communities 

  

Abstract: 

The content of this guide is twofold: to describe the most important weather and 

agroclimatic products that are available by the National Meteorological Service 

(NMS) and to identify the most important needs of farmers concerning climate 

information. Special consideration will be given to the local knowledge used by 

rural farmers, too often neglected, but a key factor to their ability to cope with 

climate variability and change. 

An additional objective of this guide is to improve communication among the 

NMS staff, in particular, meteorologists and agrometeorologists and to encourage 

Agro-Pastoral Field School (APFS) trainers and facilitators to be more aware of 

their respective availability.  

 

Year of publication: 2019  

Publisher:  FAO 

Pages:  186 pp 
Download: http://www.fao.org/3/ca4059en/CA4059EN.pdf 

 

4. Challenges and Opportunities in a Global World 

 
Abstract: 

This comprehensive book intends to identify the challenges and 

opportunities facing food and agriculture in the context of the 2030 

Agenda, present solutions for a more sustainable world and show 

how FAO has been structured to better support its Member 

Countries to achieve the Sustainable Development Goals. 

Today, conflicts and the impacts of climate change are the primary 

causes of hunger. In fact, more than 60% of people suffering from 

hunger live in areas of conflict. However, hunger has also recently 

increased where the economy has slowed down or contracted, 

particularly in middle-income countries in Latin America, Africa and 

Asia. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  326 pp 
05en.pdfhttp://www.fao.org/3/ca4305en/ca43 Download: 
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5. Inside FAO 

A Truly Global Forum 

 

Abstract: 

At the United Nations Conference of 1943, in Hot Springs, 

Virginia, a specific plan was drawn up for the establishment of a 

permanent organization in the field of food and agriculture. The 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

was founded a few years later, on 16 October 1945 in Quebec City, 

in Canada, and then temporarily established in Washington, D.C., 

in the United States of America. On 29 November 1949, the FAO 

General Conference established that the new permanent 

headquarters would be located in Rome, Italy. Rome had been the 

headquarters of the International Institute of Agriculture (IIA) 

since 1905, and the newly established Organization took over its duties from 1945. The Government of 

Italy provided a building from the 1930s, in the heart of Rome, which had been designed to host the 

Ministry of Italian Africa. Between 1950 and 1993, five new buildings were constructed adjacent to 

the first one, forming the architectural complex that you see now. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 
Pages:  192 pp 

Download: http://www.fao.org/3/ca4716en/ca4716en.pdf 
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