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CANH NÔNG, TRỌNG LƯỢNG & ĐO LƯỜNG
Phục Vụ Quý Vị…
SỨC KHỎE THỰC VẬT & PHÒNG NGỪA SÂU BỌ
Giám sát việc xuất nhập các sản phẩm canh nông để
phòng ngừa sự lan tràn của sâu bọ và bệnh của thực
vật.
PHÁT HIỆN SÂU BỌ
Đặt và kiểm soát các bẫy sâu bọ khắp Quận để phát
hiện các loại sâu bọ lạ trước khi chúng lan tràn.
QUY CHẾ VỀ THUỐC TRỪ SÂU BỌ
Giám sát việc sử dụng thuốc trừ sâu bọ, điều tra các
chứng bệnh và than phiền, và tiếp xúc với các đoàn thể
trong cộng đồng và kỹ nghệ.
TIÊU CHUẨN CANH NÔNG
Xác định trứng tươi và rau quả đạt các tiêu chuẩn về
phẩm chất, đóng hộp và đánh dấu, cổ động sự thanh
liêm của các hoạt động hữu cơ tại địa phương, và chứng
nhận các nhà sản xuất canh nông và các khu chợ nông
gia.

PHỤC VỤ

CÔN TRÙNG HỌC& PHÒNG THÍ NGHIỆM BỆNH
THỰC VẬT
Cung cấp dịch vụ nhận diện sâu bọ và chẩn đoán
bệnh thực vật miễn phí cho các doanh nghiệp và
cư dân.
KIỂM SOÁT SÂU BỌ HỘI NHẬP
Kiểm soát và trừ diệt các loại cỏ dại mọc lan tràn, thực
hiện việc kiểm soát cỏ dại tổng quát dọc đường lộ và phi
đạo, và thực hiện việc kiểm soát sâu bọ cấu trúc cho các cơ
sở của Quận.
PHẨM CHẤT NƯỚC CANH NÔNG
Làm việc với các doanh nghiệp để cải tiến mức sạch sẽ
và giảm thiểu số lượng nước chảy tràn từ các địa điểm
canh nông.
TRỌNG LƯỢNG & ĐO LƯỜNG
Xác định tính chính xác của các thiết bị như máy bơm hơi
đốt, đồng hồ taxi và cân, và bảo đảm độ chính xác về giá cả
và ghi nhãn bao gói đúng cách.

TIN CẬY

LÃNH ĐẠO
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