
KAGAWARAN NG AGRIKULTURA, 
TIMBANG AT SUKAT

$1.0M makipagsosyo sa Extension ng Kooperatiba ng 
Unibersidad ng California upang magbigay ng pananaliksik
at pag-abot sa paghahardin, landscaping, pangangalaga sa
tubig, at pamamahala ng mga peste

Itaguyod ang isang maunlad na pamayanan ng agrikultura, malusog na residente, 
at isang balanseng kapaligiran. Pagsuporta sa sang patas ng pamilihan at tiwala

sa sambayanan sa kawastuhan ng timbang ng product, sukat, at presto.

PAGTATALAGA SA EQUITY, 
PAGKAKAIBA-IBA, AT INKLUSYON:

Pagsalin ng wika sa
Google sa website

Aktibong talakayan sa iba’t-ibang
pamayanang pinaglilingkuran

$0.3M para sa mga serbisyong pagsalin ng wika

$0.2M para sa pangangailang ng komunidad
Pagsusuri sa komunidad para sa mga desisyon
na batay sa serbisyo na inipong data o 
impormasyon at talakayin ang mga isyung
hustisyang pang-kapaligiran

PAG-ASIKASO SA KRISIS SA:

PAGPAPATIBAY NG KUMPIYANSA 
NG PUBLIKO SA PRODUKTO 

AT SERBISYO:
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MGA TAUHAN: HALAGA (MILYON):
Taong Piskal 20-21

Pagkakaiba-iba
Pagbabago

$27.0
+$1.0
+3.6%

PAGPROTEKTA AT PAGTAGUYOD SA 
KALUSUGAN NG PUBLIKO

Taong 2021-22 Halaga ng Alokasyon

PAGPROTEKTA SA LIKAS 
NA YAMAN: 

$0.2M sa mga materyal na pang-edukasyon at 
pag-abot sa mga makahulugang kasanayan sa
agrikultura sa pamamagitan ng Extension sa
Kooperatiba sa Unibersidad ng California

$0.1M para sa pag-inspeksyon ng mga
Electric Charging Station

$5.4M pag-inspeksyon ng mga gas pump, timbangan, 
at sistema ng cash register, na nagpapatunay sa
kawastuhan at pagtiyak na makuha ng mamimili
ang halaga ng kanilang binabayran

$0.3M para sa pagpapatunay ng mga organikong
produkto at pagtaguyod sa kumpiyansa ng tagapamili
sa pamamagitan ng pag-iinspeksyon at pagsisiyasat

$19K Pagsasanay sa kaligtasan ng mga empleyado
sa agrikultura

$4.7M para sa inspeksyon ng istrukturang
pumigasyon na pinoprotektahan ang mga
empleyado, ang publiko, at ang kapaligiran
sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pumigasyon
ay isinasagawa sa sang ligtas at lila na paraan

$0.5M para sa programa sa Kalidad ng Agrikultura sa
Tubig spang maprotektahan ang mga daluyan ng tuig

$0.4M para sa Sertipikadong
Pamilihan at Tagagawa

$0.1M sa pagsasanay sa pangtanngal
ng mga honeybee

Taong 2021-22 Halaga ng Alokasyon

Pagbubukod
ng Peste

$5.7M, 20%

Pagtuklas, 
Diagnostics at 

Quarantine
$6.9M,25%

Regulasyon
ng Pesticide
$4.7M, 17%

Mga
Pamantayan

sa Agrikultura
$4.1M, 15%

Mga
Timbang
at Sukat

$5.4M, 19%

Kontrata sa UCCE
$1.2M, 4%

$6.1M

179

$14.1M

$0.8M $4.8M

$12.6M toprotektahan ang industriya ng 
agrikultura sa pamamagitan ng mga inspeksyon
sa peste

28.0

$0.3M
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