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 آب و زیکشاور راهبردی مطالعات ملی مرکز

 های مناسب برای مزارع تشخیص و انتخاب فناوری

 
های پیشرفته در امور  فناوریاستفاده از دست آمده در  های به با توجه به پیشرفت

افزاری که در  افزاری و نرم های سخت حل ای از راه هدکشاورزی و طیف گستر

این نکته بسیار مهم است که  توانند قرار بگیرند، یادآوری دسترس کشاورزان می

در برخی موارد، ممکن . تواند باشد های خوب مدیریتی نمی فناوری جایگزین شیوه

اما اگر همراه با . دنصرفه نباش بر بوده و کاربرد آنها مقرون به ها هزینه است فناوری

درستی انجام گیرد،  های خوب مدیریتی موجود، انتخاب فناوری مناسب به شیوه

 .د منجر به تغییرات بزرگ در کسب و کار گرددتوان می

تواند سبب ارتقاء کسب و کار گردد، اما تشخیص مناسب بودن  فناوری خوب می

های زیر  با مراجعه به لینک. فناوری و استفاده درست از آن کار دشواری است

 .توانید اطالعات مفیدی در این زمینه دریافت نمایید می

 https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/12/how-do-i-

know-if-im-adopting-the-right-technology-for-my-farm/11894 

 https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/10/universal-

automation-in-agriculture/11725/ 
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 های میوه کاربرد پهپاد در باغ

پهپادها یا . هدف از کاربرد پهپادها در کشاورزی افزایش کارآیی کشاورزان است

قبل از بزرگتر شدن آنها به  ،توانند در حل مشکالت میهواپیماهای بدون سرنشین 

 . وری را بهبود ببخشند کشاورزان کمک کرده و بهره

بر روی کاربرد پهپادها در باغات میوه کار اولگا والش، از محققان دانشگاه آیداهو 

های کاربردی برای استفاده از پهپادها در کشاورزی و یا  بیشترین برنامه. کند می

مورد استفاده در بخش کشاورزی از ( UAV)واپیماهای بدون سرنشین بیشتر ه

 . اند نظر تکنیکی برای محصوالتی چون گندم، ذرت و سویا طراحی شده

تواند ساالنه سبب هزاران دالر  گوید، پذیرش و استفاده از حسگرهای زراعی در مزارع محصوالت کشاورزی می این محقق می

توانند اثرات منفی  ها مثل کود و آب مؤثر باشند و پهپادها می در بهبود کارآیی نهادهتوانند  میاین حسگرها . جویی شود صرفه

 . های کشاورزی بر روی محیط زیست را به حداقل برسانند فعالیت

ارتفاع و حجم کانوپی درختان، نظارت بر سالمت و کیفیت تعیین : درختان میوه عبارتند از کاربردهای پهپاد درموارد ترین  مهم

، برآورد میزان تولید میوه و عملکرد، ایجاد ابزارهای مختلفهای  ها در فصل درختان، مدیریت آب، مواد مغذی و آفات و بیماری

 بازاریابی

Farmers use drones to be more efficient. Drones help farmers improve yields and stay ahead of problems 

before they become too big. 

Olga Walsh, University of Idaho, is researching the use of drones for fruit trees. Most of the agricultural 

applications for drones—or, more technically unmanned aerial vehicles (UAV) - have been on grain 

crops like wheat, corn and soy. 

"Adoption and use of crop sensors in production agriculture saves thousands of dollars every year in many 

crops," says Walsh. "Crop sensors also help to significantly improve the efficiency of agricultural inputs, 

such as fertilizers and water. Finally, drones can minimize negative impacts of agricultural activities 

on environmental quality." 

Walsh's research team focused on applying UAV technology to fruit trees. Her previous work has been 

with wheat and other crops. "We know drones can be used in orchards," says Walsh. "But there aren't any 

grower recommendations regarding what data needs to be collected and what kind of data is most useful, 

depending on the grower objective." 

 :بعامن

https://phys.org/news/2020-01-drones-effective-tools-fruit-farmers.html 

https://phys.org/news/2019-11-drones-sterile-insects-disrupt-orchard.html 

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/tags/use+of+drones/
https://phys.org/tags/fruit+trees/
https://phys.org/tags/grain+crops/
https://phys.org/tags/grain+crops/
https://phys.org/tags/environmental+quality/
https://phys.org/news/2020-01-drones-effective-tools-fruit-farmers.html
https://phys.org/news/2019-11-drones-sterile-insects-disrupt-orchard.html
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 ضرورت کشاورزی عمودی در ژاپن

در ژاپن رواج کشاورزی عمودی روند افزایشی یافته است، زیرا 

افزایش تعداد های سنتی با تهدیدهای مضاعف ناشی از  روش

 . سالمندان و زیاد شدن مهاجرت به شهرها مواجه است

بوته  930333نه در ساختمان معمولی در یک ناحیه صنعتی کیوتو روزا

کاهو تحت نور مصنوعی و تقریبا بدون دخالت نیروی انسانی پرورش 

 . شود و تولید می

کند، بخشی از روند افزایشی برآمده از نیاز  های کشاورزی عمودی کار می این کارخانه سبزیجات که با استفاده از آخرین فناوری

. شد، بسیار معدود است دها خواهن است و تعداد افرادی که جایگزین آنسال  76میانگین سن کشاورزان در ژاپن . در ژاپن است

 . است همین دلیل این کشور به یکی از پیشگامان کشاورزی عمودی تبدیل شده به

هایی در  قیتهادی قدیمی به موف مانند پاناسونیک، توشیبا و فوجیتسو در تبدیل خطوط تولید نیمههای مشهور جهانی  شرکت

 . اند ست یافتهسطوح مختلف د

است  است که توانسته SPREADنام  است شرکتی به هایی که موفق به کسب سود باال در این زمینه شده یکی از معدود شرکت

این کارخانه دارای محیطی وسیع و استریل است . میلیون کاهو تولید کند 88های خود در منطقه کیوتو ساالنه  در یکی از کارخانه

 . شوند هایی به ارتفاع چندین متر تولید می قفسه که در آن کاهوها در

In Japan, vertical farming is taking offing as traditional methods face a double threat from the ageing 

population and migration towards the cities 

The nondescript building on an industrial site near Kyoto gives little hint to the productivity inside: 30,000 

heads of lettuce grow here daily, under artificial light and with barely any human intervention. 

This "vegetable factory", using the latest vertical farming techniques, is part of a trend born out of necessity 

in Japan, where traditional farming faces a double threat from the ageing population and migration towards 

the cities. 

With the average age of a farmer in Japan at 67 and few candidates to replace those dying out, the country 

has been forced to become a pioneer in so-called vertical farming. 

Globally renowned firms such as Panasonic, Toshiba and Fujitsu have tried their hand—converting old 

semi-conductor production lines with varying levels of success. 

 :بعمن

https://phys.org/news/2019-12-grown-necessity-vertical-farming-ageing.html 

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/tags/ageing+population/
https://phys.org/news/2019-12-grown-necessity-vertical-farming-ageing.html


 
 های کشاورزی و آب نوآوریها و  بولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

4 

 8931 آذر – 25شماره 

 

 تولید کود از فاضالب

ها یا خاکسترها در آلمان تا سال  جدید بازیابی فسفر از الی و لجن فاضالبدستورالعمل 

بر و  هزینههای مرسوم  زیرا فناوری. های تصفیه فاضالب بزرگ دارد نیاز به کارخانه 5359

های قدیمی ارائه  های جدیدی برای جایگزینی روش فناوری. سرشار از مواد شیمیایی هستند

محققان مؤسسه تحقیقاتی . و بدون آلودگی هستندشده است که مقرون به صرفه 

Fraunhofer ها در حال تحقیق و بررسی هستند بر روی این فناوری  .  

ار ها و امثال آنها بدون فسفر دچ نگیفر ها، گوجه ها، شلغم  دهند که روند رشد گل همانطور که عالقمندان به باغبانی گواهی می

زیرا . ی فسفر هستندلید محصول خوب متکی به کودهای حاومحصوالت زراعی نیز برای توشود، کشاورزان  اختالل جدی می

مه ادر تمام طول زندگی بوده و گیاهان بدون آن قادر به اد حیاتی عناصر اصلی تشکیل دهنده واحدهای ساختاری فسفر یکی از

ی مهمی وجود هاا در زنجیره تامین آن تنگناصحرای غربی است، ام مراکش ودرصد از ذخایر فسفر جهان در  62. حیات نیستند

. ،  در بازار و برآوردهای مربوط به مواد معدنی فشارهایی بر روی خطوط عرضه آنها مشاهده شد5333و  5331های  در سال. دارد

ماده مهم  53ت این وضعیت کمیسیون اتحادیه اروپا را وادار به افزودن این ماده به لیس. درصد افزایش پیدا کرد 133قیمت فسفر 

خاکستر لجن سوزانده شده را مستقیما در مزارع خود پخش کنند اما گیاهان قادر به استفاده از توانند  اگرچه کشاورزان می. کرد

های بزرگ تصفیه فاضالب  کارخانه 5359دولت آلمان نیز اقداماتی را شروع کرد که با شروع سال . فسفر موجود در آنها نیستند

 . بی فسفر باشندقادر به بازیا

Germany's new Waste and Sewage Sludge Ordinance requires large sewage treatment plants to recover 

phosphates from sewage sludge or ashes as of 2032. Conventional recovery technologies are costly and 

chemical-laden. A new technology now offers a more affordable, pollution-free alternative. Fraunhofer 

researchers helped scale up the process. 

As gardening enthusiasts will attest, flowers, turnips, tomatoes and the like scarcely thrive without 

fertilizers. Farmers rely primarily on preparations containing phosphate to fertilize their fields—with good 

reason, for phosphorus is a building block of all life and an essential nutrient plants cannot do without. 

With 75 percent of the world's deposits sited in Morocco and the Western Sahara, there is a potentially 

critical choke-point in the phosphorus supply chain. In 2008 and 2009, bottlenecks in the pipeline and 

speculation on mineral markets put the squeeze on the world's supply lines. The price of phosphorus shot 

up by 800 percent. This prompted the European Commission to add this mineral to its hit list of top-20 

critical raw materials. The German government also took action. Starting in 2023, operators of large 

sewage treatment plants will have to submit a plan for recovering phosphorus.  

 :منابع

https://phys.org/news/2020-01-fertilizer-sourced-sewage-sludge.html 

https://phys.org/news/2019-12-ecological-fertilizer-wastewater-nutrients.html 

 بازگشت به فهرست
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https://phys.org/news/2019-12-ecological-fertilizer-wastewater-nutrients.html
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 ای نگاهی به دهه گذشته از روی تصاویر ماهواره

در سراسر جهان، . اند در طول دهه گذشته اخبار بزرگ کم نبوده

انتظار بودند، اما برخی نیز جهان را برخی از این اخبار کامال مورد 

گستردگی برخی از این اخبار از فضا قابل مشاهده . متعجب کردند

ای  مجموعه Maxarو شرکت ( AP)خبرگزاری آسوشیتد پرس . بود

های مدرن متعلق به  تصاویر گرفته شده توسط ماهواره ترین از جالب

 . اند را گردآوری و منتشر کرده Maxarشرکت فناوری 

.  شود های مهم امریکا می یک نمونه از این تصاویر مربوط به طوفان

در فلوریدا و سایر مناطق   مایل در ساعت یا بیشتر 888هایی با سرعت وزش باد  شروع شد، طوفان 5383ای که با سال  در دهه

اما . طوفان بزرگی در امریکا رخ نداد 5387تا  5337های  بین سالدر واقع، . یک از آنها به زمین نرسیدند امریکا روی داد، اما هیچ

 572هفته  4العاده قدرتمند یعنی هاروی، ایرما و ماریا در مناطق مختلف امریکا رخ داد که طی  ، سه طوفان فوق5386در سال 

 . میلیارد دالر خسارت وارد کردند

 . توانید از لینک زیر استفاده نمایید برای دیدن همه تصاویر و توضیحات مربوط به آنها می

There has been no shortage of big news over the last decade. Spanning the globe, some stories were 

expected while others caught the world off guard. Some were so massive they were visible from space, 

captured through state-of-the-art imaging satellites belonging to technology company and imagery provider 

Maxar Technologies. Together, The Associated Press and Maxar assembled a selection of the most striking 

images. 

For much of the decade that began in 2010, hurricanes with winds of 111 mph or more flirted with Florida 

and other parts the United States, but never made landfall. In fact, not one major hurricane hit the U.S. 

between 2006 and 2016. Colorado State University hurricane scientist Phil Klotzbach called it "an amazing 

streak of luck." 

Then came 2017. Three powerful hurricanes—Harvey, Irma and Maria—slammed into different parts of 

the country, causing $265 billion damage in four weeks. 

 :منبع

https://phys.org/news/2019-12-decade-satellite-images-stories.html 

 بازگشت به فهرست
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 رونمایی روسیه از برنامه سازگاری اقلیمی

مصرف انرژی  تغییرات اقلیمی مانند کاهش« مثبت»های  روسیه جنبه

در مناطق سردسیر، گسترش مناطق کشاورزی و بوجود آمدن 

های خود  ا نیز در برنامههای قطب شمال ر ی دریانوردی در آبفرصتها

 . مد نظر دارد

طرحی را برای سازگار کردن اقتصاد و جمعیت با تغییرات  دولت روسیه

گرمتر « استفاده از مزایای»ها و همچنین  اقلیمی با هدف کاهش آسیب

 . است شدن هوا منتشر کرده

اثرات »است، برنامه عملی این طرح تشریح و تایید شده است که تغییرات اقلیمی  شده  سایت دولت منتشر در این سند که در وب

 . گذارند میتصادی، زندگی مردم، سالمت و صنعت بر روی توسعه اق« ای یر و فزایندهچشمگ

این طرح حاکی از آن است « فاز اول»سریعتر از متوسط گرمایش کره زمین است و دو سال از برابر  2/5میزان گرمایش در روسیه 

های انسانی  هور پوتین انکار کند که فعالیتتشخیص داده است، حتی اگر رئیس جم که دولت این وضعیت را به عنوان یک مشکل

 . از عوامل اصلی این تغییرات هستند

Snow problem: Russia will also look at "positive" effects of climate change such as are decreased energy 

use in cold regions, expanding agricultural areas and navigational opportunities in Arctic waters 

The Russian government has published a plan to adapt the economy and population to climate change, 

aiming to mitigate damage but also "use the advantages" of warmer temperatures. 

The document, published on the government website on Saturday, outlines a plan of action and admits that 

changes in the climate have had a "prominent and increasing effect" on socioeconomic development, 

people's lives, health and industry. 

Russia is warming 2.5 times quicker than the planet on average, and the two-year "first stage" plan is an 

indication that the government officially recognises this as a problem, even though President Vladimir 

Putin denies that human activity is the cause. 

 :منابع

https://phys.org/news/2020-01-russia-unveils-climate.html 

https://phys.org/news/2019-12-hottest-year-russia.html 

 بازگشت به فهرست
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 تولید لیموهای انگشتی

لیموی انگشتی نام مناسبی برای یک رقم جدید از مرکبات است 

این . اند تولید کرده( ARS)که محققان مرکز تحقیقات کشاورزی 

طور معمول در  لیمو به اندازه انگشت شست دست است که به

 . آید کالیفرنیا به عمل می

، متخصص ژنتیک گیاهی و (Kim Bowman)کیم بومان 

همکارانش در آزمایشگاه تحقیقات باغبانی امریکا در فروت 

. اند انگیز شده پیرس، فلوریدا موفق به تولید این میوه شگفت

که  است ای بسیار کوچک میوه Finger Limeلیموی انگشتی یا 

 83)و وزن آن حدود یک سوم اونس (  سانتیمتر 5)چ و قطر آن کمتر از سه چهارم این( سانتیمتر 2)اینچ  5طول آن کمی بیشتر از 

ها برخالف لیموهای معمولی که  شکل وزیکول. رنگ است رنگ تا سبز کم زرد کمبه رنگ ( ریزکیسه)های آن  وزیکول. است( گرم

که  است این صفات لیموهای انگشتی سبب شده. مرغی دارند های اشک هستند، در لیموهای انگشتی شکل تخم به شکل قطره

 . سرآشپزها برای استفاده از آنها در تزیین غذا بیشتر تمایل پیدا کنند

Minnie Finger Lime is the perfect name for a new citrus cultivar developed by Agricultural Research 

Service (ARS) scientists. It’s as small as your thumb and was bred to grow well in Florida, the home of 

Minnie Mouse and Disney World! Finger limes are typically grown in California, but a niche presented 

itself in Florida, and ARS researchers filled it. 

Plant geneticist Kim Bowman and colleagues at the U.S. Horticultural Research Laboratory in Fort Pierce, 

Florida, are the masterminds behind this new citrus wonder. Minnie Finger Lime is a very small fruit—a 

little over 2 inches long, but only three quarters of an inch around—and weighs about one third of an 

ounce. It has pale-yellow to pale-green pulp-vesicles that are ovoid shaped instead of the typical teardrop 

shape of regular limes. These traits have inspired chefs to use finger limes as an attractive fresh garnish. 

 

 :منابع

https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/minnie-finger-lime-makes-its-debut/ 

https://pdfs.semanticscholar.org/aca9/ecd1ebdb0b2f7ed51bde70c4a172d232f153.pdf 
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 رقم جدید فلفل تزیینی برای باغچه و سفره

ی است متخصص ژنتیک گیاه( John Stommel)جان استومل 

وی بخش عمده . ل نیز خطاب کردتوان او را پروفسور فلف که می

کشاورزی امریکا ساله خود در مرکز تحقیقات  93از فعالیت 

(ARS) های منحصر بفرد برای  را صرف تولید ارقام مختلف فلفل

یکی از آخرین دستاوردهای او، . است آشپزخانه و باغ کرده

های  ها را چراغ ای از چهار رقم فلفل زینتی است که آن مجموعه

است که برای تزیین درخت کریسمس های قدیمی  یادآور چراغهای رنگارنگ  این فلفلشکل . است گذاری کرده کریسمس نام

 . شدند استفاده می

. آیند رمییا نارنجی د در مراحل اولیه رشد به رنگ بنفش روشن هستند و زمان رسیده شده به رنگ قرمز رقم جدید  4دو رقم از 

 . شوند دا زرد رنگ بوده و سپس قرمز یا نارنجی میدو رقم دیگر نیز در ابت

و تندی آنها در فرایند طعم . کنند های شادی را در باغ ایجاد می های سبز تیره، رنگ های رنگی در کنار شاخ و برگ این فلفل

 . های تند کامال قابل خوردن هستند است اما برای طرفداران فلفل ر نبودهتولید مدنظ

Christmas Lights peppers start out as either yellow or violet-blue and mature to either orange or red. (Photo 

by ARS, D4187-1) 

John Stommel is a plant geneticist, but he should probably be known as Professor Pepper. 

Stommel has devoted much of his 30-year career at the Agricultural Research Service (ARS) to breeding 

and releasing unique pepper varieties for both the kitchen and the garden. One of his latest achievements is 

a series of four ornamental pepper cultivars he named Christmas Lights. As you might have guessed, these 

colorful peppers have a shape reminiscent of the old-fashioned lights used to decorate Christmas trees. Two 

of the cultivars start out a bright violet color and mature to red or orange. The other two cultivars begin 

their lives a creamy yellow color, and then mature to red or orange. 

Set against dark-green foliage, the peppers bring a riot of cheerful color to garden beds. They also grow 

happily in pots. Their flavor and spiciness weren’t initially a consideration because they aren’t intended for 

consumption, but they are quite edible for connoisseurs of hot peppers. 

 :منابع

https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/pleasing-peppers-for-garden-and-plate/ 

https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/53/3/article-p391.xml 
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https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/53/3/article-p391.xml
https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/dec19/d4187-1/
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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:  334 pp 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33044/9781464814693.pdf?sequenceDownload:

=11&isAllowed=y 

 

2. Codex nutrient reference values 

  

Abstract:  

This session of CCNFSDU will look at nutrient reference values (NRVs) for older 

infants and young children. NRVs do not appear on food labels but they are used in 

nutrition labelling to show the contribution to healthy nutrient intake of the nutrients in a 

portion of food. This work follows on work at CCNFSDU which led over several years 

to the development of Codex NRVs for the essential nutrients: protein, vitamins and 

minerals in the Codex Guidelines for Nutrition Labelling. 

The history of this work is captured in a publication launched at this session of the 

committee which documents the process and decisions involved in reviewing the Codex 

NRVs and provides a valuable record of many years of novel and complex technical 

work. 

 

Year of publication: 2019  

Publisher:  FAO 

Pages:  96 pp 

Download: http://www.fao.org/3/ca6969en/CA6969EN.pdf 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33044/9781464814693.pdf?sequence=11&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33044/9781464814693.pdf?sequence=11&isAllowed=y
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-720-41%252FWD%252Fnf19_08e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-720-41%252FWD%252Fnf19_08e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B2-1985%252FCXG_002e.pdf
http://www.fao.org/3/ca6969en/CA6969EN.pdf
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3. Safety and Quality of Water Used in Food Production and Processing  

 
  Abstract: 

Water is a major input in food, from primary production through all stages in the food value 

chain to consumption. Water can contact food directly or indirectly and is used in 

maintenance of hygiene and sanitation throughout the food chain. Water is a diminishing 

resource globally and not all food primary producers and processors have access to safe 

water sources. Water needs to be used conservatively and it is possible to reuse water if it 

does not present a health risk for consumers. At its 48th session in November 2016, the 

Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) noted the importance of water quality in food 

production and requested the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) and the World Health Organization (WHO) to provide guidance for those scenarios 

where the use of “clean water” was indicated in Codex texts – in particular, for irrigation 

water and clean seawater – and on the safe reuse of processing water. In addition, guidance 

was sought on where it is appropriate to use “clean water”.   

 

Publisher:  FAO 

Pages:  100 pp 

Download: http://www.fao.org/3/ca6062en/CA6062EN.pdf 

4. World fertilizer trends and outlook to 2022 

 
Abstract: 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) periodically hosts 

the Fertilizer Outlook Expert Group meeting, to review the medium-term supply and 

demand prospects for nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers and provide world 

and regional forecasts. The latest meeting of the Expert Group took place on 10-12 

September 2018 in Rome, Italy, to prepare forecasts for the period 2017-2022. The 

results of this meeting are presented in this report.  

 The Fertilizer Outlook Expert Group currently comprises representatives of:  

 The Fertiliser Association of India (FAI)  

 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  

 International Fertilizer Association (IFA)  

 International Fertilizer Development Center (IFDC)  

 The Fertilizer Institute (TFI)  

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  FAO 

Pages:  40 pp 

http://www.fao.org/3/ca6746en/CA6746EN.pdf Download: 
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