
 

 

Tuzo la Norman E. Borlaug kwa Utafiti na Utumiaji wa Uga 

Tuzo la Dk. Norman E. Borlaug kwa Utafiti na Matumizi ya Uga, linalotolewa na Wakfu wa Rockefeller, 

hutolewa kila Oktoba huko Des Moines, Iowa, na Wakfu wa Tuzo ya Chakula Duniani. 

Tuzo hili la $10,000 linatambua mafanikio ya kipekee, yanayotegemea sayansi katika kilimo cha 

kimataifa na uzalishaji wa chakula na mtu aliye chini ya umri wa miaka 40. Inawasilishwa kwa 

mfanyakazi mchanga wa ugani, mwanasayansi wa utafiti, mtaalamu wa maendeleo au mtu mwingine 

ambaye ameiga kwa uwazi ujasiri ule ule wa kiakili, stamina na azma katika mapambano ya kuondoa 

njaa na umaskini duniani kama ilivyoonyeshwa na Dk. Norman Borlaug kama mwanasayansi mchanga 

aliyefanya kazi huko Mexico katika miaka ya 1940 na 50s. 

Tuzo hiyo itaheshimu mtu ambaye anafanya kazi kwa karibu na moja kwa moja "shambani" au katika 

kiwango cha uzalishaji au usindikaji na wakulima, wafugaji, wavuvi, au wengine katika jamii za vijijini, 

katika taaluma au biashara yoyote katika uzalishaji wote wa chakula, usindikaji. , na mnyororo wa 

usambazaji. 

Ili kuteua mtu anayestahili, tafadhali tembelea 

www.worldfoodprize.org/borlaugfieldawardsubmissionform. Tarehe ya mwisho ya uteuzi kila mwaka ni 

Juni 15. 

Vigezo vya Tuzo 

Wagombea watatathminiwa na kuchaguliwa kulingana na sifa na mafanikio ambayo yanaakisi yale 

yaliyoonyeshwa na Dk. Borlaug wakati wa kazi yake katika utafiti wa shamba na matumizi, ambayo ni 

pamoja na: 

Kudumu. Kuonyesha mtazamo wa Dk. Borlaug "usikate tamaa", hata katika hali ya shida, hali ngumu, 

upungufu wa rasilimali, na / au kukosoa kutoka kwa wenzake. 

Ubunifu. Kutumia imani ya Dk. Borlaug "fikia nyota" katika kutafuta njia, mbinu na masuluhisho ya 

ubunifu katika jitihada za kutoa chakula na lishe ya kutosha kwa watu wa dunia. 

Mawasiliano. Kuiga mfano wa Dk. Borlaug wa kuelewa tamaduni za wenyeji; kufanya kazi kwa ufanisi 

katika hali za kitamaduni, za kinidhamu; kutambua mahitaji na mali za watu katika jumuiya au eneo 

fulani; na kuunganishwa na safu mbalimbali za wadau. 

Utafiti/Sayansi. Kuwezesha mabadiliko chanya kupitia mbinu kali za utafiti, mbinu, mbinu za usimamizi, 

na/au mikakati inayosababisha kuongezeka kwa uzalishaji wa chakula, upatikanaji, usambazaji na/au 

lishe bora. 

Uenezi. Kupanua uvumbuzi na teknolojia za kibunifu katika sayansi ya kilimo/chakula kwa wakulima na 

watumiaji ambao hawajahudumiwa. 

Elimu. Kutoa mafunzo ya sayansi kwa vitendo na elimu kwa wadau katika jumuiya za vijijini, ikiwa ni 

pamoja na familia za mashambani na wafanyakazi wa kilimo na uzalishaji wa chakula. 



 

 

Matumizi. Kutumia teknolojia iliyoboreshwa na/au mifumo ya usimamizi kwa mazao na/au kilimo cha 

wanyama kwa ajili ya uzalishaji endelevu, chakula chenye lishe bora, na kupunguza umaskini. 

Uongozi. Kuonyesha uongozi wa wataalamu wengine wa kilimo, watafiti wa nyanjani, na/au watendaji 

wanaofanya kazi katika programu shirikishi zinazolenga kupunguza njaa na umaskini na kufufua jamii. 

Athari. Kuongeza kiwango, ubora, au upatikanaji wa chakula kupitia yote yaliyo hapo juu 

Kustahiki kwa Mteuliwa: 

Walioteuliwa lazima wawe chini ya umri wa 40 (siku ya kuzaliwa ya 40 haijafikiwa kabla ya Oktoba 16 ya 

mwaka tuzo inatolewa). 

Walioteuliwa lazima wawe wanafanya kazi kwa bidii katika taaluma, eneo la utafiti, nafasi, au kwenye 

mradi ambao wanatambuliwa. Wanaweza kuhusishwa na shirika la umma au la kibinafsi la elimu, utafiti 

au maendeleo au huluki inayohusiana. 

Walioteuliwa wataendelea kustahiki kuzingatiwa zaidi ya mwaka wa uteuzi wao kwa hiari ya Baraza la 

Waamuzi wa Tuzo, mradi tu vigezo vya tuzo na mahitaji ya umri yatimizwe. 

Tuzo hiyo inakusudiwa kuwasilishwa kwa mtu mmoja. Katika hali isiyo ya kawaida na nadra, mtu 

mwingine anaweza kushiriki tuzo kwa juhudi na mafanikio yaliyotamkwa. 

Hati za Uteuzi Zinazohitajika: 

Taarifa fupi (kikomo cha maneno 3000) inayoelezea na kuelezea: 

  1) kazi na mafanikio ya aliyeteuliwa, pamoja na maelezo na mifano inayoonyesha vigezo kadhaa 

vilivyobainishwa kwa tuzo hii; 

  2) jinsi, katika kufanya kazi hii, mteule anaonyesha sifa zilizoonyeshwa na Dk Borlaug wakati wa kazi 

yake ya awali; na 

  3) athari au matokeo ya kazi ya mteule. 

Wasifu wa Mteule au urejee, ikijumuisha tarehe ya kuzaliwa, nchi asilia, elimu na historia ya kitaaluma.  

Barua moja (1) ya uteuzi na barua mbili (2) za kuunga mkono zinazoelezea, kueleza na kusisitiza 

mafanikio makuu ya mteule lazima zitolewe pamoja na uteuzi. Tafadhali usiwasilishe zaidi ya barua mbili 

za usaidizi. 

 Picha: Risasi ya kichwa ya mteule inahitajika (kiwango cha chini cha azimio la dpi 300); Picha 2 za ziada 

za hatua za mteule kazini zinaweza pia kuwasilishwa. 

Uteuzi lazima uwasilishwe kwa Kiingereza mtandaoni kwa 

www.worldfoodprize.org/borlaugfieldawardsubmissionform. 
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Nani Anaweza Kuteua: 

Mtu yeyote au shirika linaweza kuwasilisha uteuzi. Barua za uteuzi kutoka kwa mashirika lazima 

zisainiwe na afisa mtendaji. Uteuzi wa kibinafsi hautakubaliwa. 

  

Wateule wanapaswa kuwa na ujuzi wa moja kwa moja wa kazi ya mteuliwa na wanapaswa kutoa mifano 

maalum, wakieleza jinsi mafanikio ya mteule yanapatana na vigezo vya tuzo. 

Barua za usaidizi zinaweza kutoka kwa watu binafsi au mashirika yenye ujuzi wa moja kwa moja au 

ufahamu wa kimsingi wa kazi ya mteule. 

Requirements of the Nominee: 

Ili kupokea tuzo, watu waliochaguliwa lazima wahudhurie sherehe ya tuzo na pia washiriki katika 

matukio ya vyombo vya habari na matukio mengine ya Tuzo ya Chakula cha Ulimwenguni katikati ya 

Oktoba huko Des Moines, Iowa, Marekani. Wakfu wa Tuzo ya Chakula Duniani utatoa usafiri wa anga wa 

kwenda na kurudi kwa mshindi mmoja wa tuzo kutoka mahali pake pa kazi, pamoja na chakula na malazi 

akiwa Des Moines. 

Baraza la waamzi la tuzo: 

Baraza huru la wataalam wa kilimo wa kimataifa walioteuliwa na Wakfu wa Tuzo ya Chakula Duniani 

watatathmini uteuzi, kutayarisha kimakusudi na kuchagua mshindi wa kila mwaka. Baraza la waamzi la 

Tuzo inaongozwa na Dk. Ronnie Coffman, mwanachama wa Baraza la Washauri la Tuzo la Chakula la 

Dunia, na ambaye alifanya kazi moja kwa moja katika utafiti wa shamba na Dk. Borlaug huko Mexico. 

Rockefeller Foundation haihusiki katika mchakato wa uteuzi. Mawasiliano kuhusu uteuzi kwa Dk. 

Coffman, mwanachama mwingine yeyote wa baraja la waamzi au Rockefeller Foundation inaweza 

kusababisha kuondolewa kwa mteule. 

Tangazo la Tuzo: 

Mpokeaji wa Tuzo la Norman Borlaug kwa Utafiti na Maombi ya Uga atatangazwa kwa umma na 

vyombo vya habari katika kipindi cha Agosti/Septemba. 

Uwasilishaji wa Tuzo: 

Tuzo la Norman Borlaug la Utafiti na Utumiaji wa Uga litawasilishwa katika hafla wakati wa hafla za Wiki 

ya Tuzo ya Chakula Duniani huko Des Moines, Iowa, mnamo au karibu na Siku ya Chakula Duniani, 

Oktoba 16. 

  

 

 



 

 

Maswali yoyote kuhusu tuzo hii yanaweza kuelekezwa kwa: 

Ellen Franzenburg 

Director of Awards & Lectures 

World Food Prize Foundation 

100 Locust Street 

Des Moines, Iowa 50309 USA 

+1 515-245-3793 (Office phone) 

efranzenburg@worldfoodprize.org 


