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AGRIKULTURA, MGA TIMBANG AT SUKAT 

Naglilingkod sa inyo… 
 

 
KALUSUGAN NG HALAMAN AT PAG-IWAS SA PESTE 

Pagsisiyasat sa mga pumapasok at lumalabas na mga 

produktong pang-agrikultura para maiwasan ang pagkalat 

ng mga pesteng dulot ng insekto at sakit ng halaman. 

PAGSUBAYBAY SA MGA PESTE 

Paglalagay at pagsubaybay sa mga bitag ng insekto sa buong 

County para maagang matunton ang mga bago o dayuhang 

insekto bago sila tuluyang kumalat at manirahan sa lugar. 

REGULASYONG PANGPESTESIDYO 

Pagsubaybay sa pag gamit ng mga pestisidyo, pag-iimbestiga 

sa mga sakit na dulot nito at mga kaugnay na reklamo, at 

pangasiwaan ang pakikipag-ugnayan sa mga negosyong 

gumagamit ng pestisidyo  at sa komunidad. 

PAMANTAYANG PANGAGRIKULTURA 

Siguruhing sariwa ang mga itlog, makatugon sa mga 

itinakdang pamantayan sa tamang kalidad ng mga gulay at 

prutas, wastong pag-impake at pagmamarka, pagtataguyod 

sa pagsasakang “organic”, at pagbibigay ng dokumentong 

katibayan sa mga magsasaka at dokumentong katibayan ng 

mga pamilihang-magsasaka. 

 
ENTOMOLOHIYA AT LABORATORYONG 

PANGHALAMAN 

Pagbibigay ng libreng serbisyo sa lahat para sa tamang  

pagkilala ng mga insekto at mga sakit ng halaman. 

PINAGSAMA-SAMANG PAMAMARAAN SA PAGSUGPO 

NG MGA PESTE 

Pagkontrol at lubusang pagpuksa sa mga mapanghimasok 

na damo, pagpatay sa mga damong tumutubo sa gilid ng 

mga kalsada, at sa mga daang pangpaliparan at ang 

pagsugpo sa mga peste ng gusali sa mga pasilidad na pag-

aari ng County. 

TUBIG KALIDAD PANG-AGRIKULTURA 

Pakikipag-ugnayan sa mga magsasakang negosyante para 

mapaiigi ang kalinisan at mabawasan ang pagdaloy ng labis na 

patubig mula sa kanilang sakahan. 

MGA TIMBANG AT SUKAT 

Pagpapatunay ng kawastuan ng mga kagamitang may 

panukat gaya ng bomba ng gas, metro ng taksi at mga 

timbangan, at pagsisiguro ng tamang pagmamarka ng bawat 

kalakal pati na ang tamang presyo ng mga ito.  
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