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  والمقاييس وزانالا الزراعة دائرة
 ...خدمتكم في

 

 تباالن وأمراض الحشرات علم مختبر

 النبات أمراض وتشخيص للحشرات عريفت خدمات تقديم

 مّجاناً. قاطعةالم ولسّكان المصالح ألصحاب

  آلفاتل المتكاملة مكافحةال

 ارةالضّ  ألعشابل عامة مكافحة ارة،لضّ ا الغازية األعشاب حتواءإو إبادة

 وحماية الحشرات إبادة المطارات، ومسارات اتالطرق جوانب على

 .اآلفات من المقاطعة مؤسسات

 الزراعية المياه جودة

 النظافة مستوى لتحسين والمعنيين األعمال أصحاب مع التعاون

 الزراعية. المواقع من هايالم جريان كمية وتخفيض

 والمقاييس األوزان

 األجرة سيارات اداتعدّ  ،وقودال مضخات مثل األجهزة دقة من الّتأكد

 .المعبأة للسلع والمعتمد الصحيح والّتعريف األسعار وضبط والموازين،

 اآلفات من والوقاية النبات ةصحّ 

 الحشرات آفات انتشار من حدلل رةصدّ موال المستوردة الزراعية المنتجات فحص

 النبات. وأمراض

 الحشرية اآلفات كشف

 الغريبة الحشرات آفات لكشف ومراقبتها المقاطعة أنحاء في للحشرات مصائد وضع

 .نتشارهاإ قبل

  المبيدات إستخدام ضبط

 استخدام عن الناتجة كاوىشّ الو أمراض في التحقيق المبيدات، ستخدامإ مراقبة

 .ةالمعنيّ  المصالح وأصحاب المجتمع توعيةو مبيدات،ال

  الزراعية المنتجات معايير

  ،المعتمدة للمعايير ومطابقتها الزراعية والمحاصيل البيض جودة من أكدتّ ال
 ،المعتمدة والمعايير لمواصفاتل وفقاً  للمنتج الّتعريف عالمات ووضع تعبئة
 ترخيصو ،المحلية العضوية بالمنتجات المتعلقة العمليات لنزاهة رويجالتّ 

.الزراعية المنتجات وأسواق الزراعيين جينالمنت  
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