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NITROGEN FROM FARM FERTILIZERS REMAINS IN SOIL AND 
COULD POLLUTE DRINKING WATER FOR DECADES
BY CHRISTINA PROCOPIOU ON 16/15/3
Corn �elds spanning nearly 14 million acres in Iowa require plenty of fertilizer that 
provides nitrogen to increase crop yields. Over time, excess nitrogen is mineralized as 
nitrate, which then leaches into water.
Read more:
http://europe.newsweek.com/nitrogen-stays-farm-soils-decades-could-pollute-drinking-water437120-?rm=eu

Tanzania: 40 Percent of Fertilisers Fake - Study
17 of March, 2016 - By Ludger Kasumuni
Dar es Salaam — At least 40 per cent of fertilisers on sale in Tanzania are fake, 
researchers say.
This is happening at a time when policymakers and smallholder farmers are calling 
for increased distribution of fertilisers to improve agricultural production.
According to a 2015 report of the Ministry of Agriculture, Food Security and 
Cooperatives, Tanzania's total demand for fertilisers is 485,000 tonnes. This implies 
that close to 200,000 tonnes of fertilisers are counterfeit.
Read more:
http://allafrica.com/stories/201603170770.html



جائزة املسؤلية االجتمعية والفقه اإلسالمى 2016
16 يناير 2016

 تعلن اللجنة العليا املشكلة �وجب وقف املستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة

-: الدعوة والفقه اإلسالمي بجلستها املنعقدة يف فرباير ٢٠١٥ عن مسابقة البحوث لعام ٢٠١٦ ك� ييل

 أوال: تخصيص مبلغ مقداره ١٠٠٠٠"عرشة آالف جنيه" للجائزة األويل املتميزة وªكن أن تقسم إيل جائزت¤

:كل منه� "خمسة آالف جنيه" حسب تقييم البحوث املقدمة يف أحد املوضوعات التالية

.التطرف الفكري نشأته وأسبابه وآثاره وطرق عالجه

"املسئولية املجتمعية من منظور إسالمي "دراسة مقارنة

Read more:
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-opportunities/-2109dawa-service-and-islamic-jurisprudence-

award2016-

Agricultural Caravans

Nitrogen Fertilizer In Farm Fields May Pollute Water For 
Decades
23rd of March, 2016 - By Catherine Gri�n
It turns out that fertilizer may pollute water for years. Scientists found that dangerous 
nitrate levels in drinking water could persist for decades, increasing the risk for health 
concerns.
Nitrogen fertilizer has been applied by farmers to �elds for more than 80 years. This 
fertilizer then �ows into rivers and lakes and can leech into drinking water. That's why 
researchers have decided to take a closer look at how long this particular nutrient load 
may impact our drinking water in the future.
Read more:
http://www.hngn.com/articles/20160323/191540/nitrogen-fertilizer-farm-�elds-pollute-water-decades.htm



محمد زع¤: تسيÂ أول قافلة زراعية يف أبريل ألول مرة �رص
4 ,فرباير 2016 

 قال األم¤ العام لالتحاد العر� لألسمدة، املهندس محمد عبد الله زع¤، إن األسمدة العربية بدأت ترسخ
 مكانتها يف السوِق العامليِة، نتيجًة لوفرِة املواِد الخام، �ا يف ذلك الغاز الطبيعي، وصخر الفوسفات، والبوتاس،

.والكربيت
 

 وأضاف أن املنطقة العربية تساهم عىل سبيل املثال �ا يقرب من 24% من إنتاج الصخور الفوسفاتية، و63
 % من حجم تجارته العاملية، وما يقرب من 70% من حجم التجارة العاملية لحامض الفوسفوريك، إضافة إىل

Ô40 % من حجم التجارة العاملية لليوريا وما يقرب من 15% من اإلنتاج العاملي لفوسفات األمونيوم الثنا 
DAP و27% من حجم تجارته العاملية.

Read more:
http://www.almorakib.com/%D%85%9D%8AD%D%85%9D%8AF-%D%8B%2D%8B%9D8%9A%D%-86%9D%8AA%D%8B%3D8%9A%D8%9A%
D%8B%-1D%8A%3D%88%9D%-84%9D%82%9D%8A%7D%81%9D%84%9D%8A%-9D%8B%2D%8B%1D%8A%7D%8B%9D8%9A%D%8A%-9

D%81%9D8%9A-%D%8A%3D%8A%8D%8B1/

زع¤ : يعلن عن تطبيق نظام القوافل الزراعية إلرشاد املزارع¤
18 فرباير 2016

 كشف املهندس محمد عبد الله زع¤ اآلم¤ العام لالتحاد العر× لالسمدة عن قيام االتحاد بالتعاون رشكة
 ايفرجرو لالسمدة -وهي إحدى رشكات األسمدة الكربى يف مرص - بتطبيق نظام القوافل الزراعية ألول مرة

ً  مرص يف 6 أبريل املقبل هذا العام ، تستهدف إعداد وتنمية الفالح¤ والكوادر البرشية املؤهلة،مضيفا
 املرحلة القادمة تستوجب رضورة توفÂ الكميات املطلوبة من مختلف أنواع األسمدة وخاماتها، مع رضورة

 تعميق دور البحث العلمي ووضع التوجيهات الس�دية وإقامة الحقول اإلرشادية للتعريف بحسن
 استخدام األسمدة املختلفة، باإلضافة إىل رضورة تطوير االرشاد الزراعي لرفع مستوى ثقافة الفالح العر�

. ومعرفته يف االستخدام األمثل لألسمدة
Read more:

http://elbashayeronline.com/news621624-.html

القاهرة تستضيف الدورة الثانية ملؤáر املسؤولية االجت�عية للرشكات

 تستضيف القاهرة الدورة الثانية ملؤáر املسؤولية املجتمعية للرشكات يف ٣ و٤ من مايو املقبل، تحت

  عنوان تكامل الجهود من اجل تحقيق الهدف ، لتحقيق التنمية املستدامة

Read more:
http://egypt.shafaqna.com/AR/EG/4784943



ألول مرة.. االتحاد العر× يطلق "قوافل" بقرى مرص لتوعية املزارع¤ بكيفية استخدام األسمدة األزوتية
24 يناير 2016

 كشف املهندس محمد عبد الله زع¤، األم¤ العام لالتحاد العر� لألسمدة، أن مرص هي املستفيد األول من
 الخطة الطموحة لالتحاد العر� لألسمدة، فقد تم تشكيل مجموعة خاصة من أعضاء االتحاد رؤساء الرشكات

 من أجل االهت�م بصحة االنسان والبيئة، إىل جانب املسئولية االجت�عية للرشكات ومساهمتها يف تطوير
.املجتمع

Read more:
http://agri.ahram.org.eg/News/17295.aspx

املسؤولية االجت�عية للرشكات ....æاذج عاملية

* د. محمد فالق

 قامت مجلة املسؤولية االجت�عية للرشكات بإطالق ترتيب أفضل ١٠٠ رشكة لعام ٢٠١١ تقوم �سؤوليتها

 اتجاه املجتمع من خالل األنشطة املختلفة ، وقد اعتمد الرتتيب عىل تقييم م�رسات الرشكات من حيث

 ٧ مجاالت أساسية: التأثÂ عىل البيئة، التغÂات املناخية ، حقوق اإلنسان، األع�ل الخÂية، عالقات

"العامل¤، األداء املايل للرشكة والحوكمة

Read more:
http://www.csrsa.net/index.php/15-32-23-05-08-2012-304/50-06-04-29-04-2012

الزراعة تشكل لجنة لتشديد الرقابة عىل األسمدة واملبيدات
2016-03-27

 قرر الدكتور عصام فايد ، وزير الزراعة واستصالح األرايض، األحد، تشكيل لجنة للرقابة واملتابعة لألسمدة

 واملبيدات التي يتم تداولها باألسواق؛ للحد من املبيدات املغشوشة ومالحقة أع�ل تهريب املبيدات ب¤

 املحافظات، وشدد الوزير عىل األجهزة الرقابية التابعة للوزارة تكثيف عمليات املرور الدوري والتنسيق مع

 األجهزة الفنية بالوزارات املعنية؛ للحد من املبيدات املغشوشة أو املهربة لح�ية اإلنتاج الزراعي والصحة

.العامة والبيئة

Read more:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/917561


