
SERTIPIKADONG MERKADO NG MGA 
MAGSASAKA 

 
Nagsusumikap ang County ng San Diego na paunlarin ang pagkatao ng mga residente sa 
pamamagitan ng pagsuporta ng malusog na pagpipili at maginhawang mga komunidad. 
Ipinagkakatiwala din ang County sa pagsuporta at paunlarin ang lokal na agrikultura. Bilang bahagi 
ng misyon, inuudyok ng County ang direktang merkado ng mga lokal na mga pinalaking mga 
produkto at ibang mga agrikultural na mga produkto at mga sertipikadong merkado ng mga 
magsasaka o certified farmers’ markets (CFMs).  

Ano ang CFM? 

Ang CFM ay isang lokasyon na inaprubahan ng Departamento ng Agrikultura, Bigat at Sukat ng 
County o County Department of Agriculture, Weights and Measures (AWM) at ibang lokal na mga 
ahensiya kung saan ang mga sertipikadong mga mambubukid ay nagtitinda ng kanilang produkto 
nang direkta sa publiko. Itinataguyod ng mga CFMs ang mga lokal na agrikultura at suporta ng mga 
mambubukid sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng personal, mababang halaga sa merkado at 
magtinda ng mga produktong agrikultura, dalhin sila nang personal sa kanilang mga namimili. 
Pinapabuti ng CFM ang mga komunidad kung saan sila ay namamahala sa pamamagitan ng 
pagtaas ng access ng mga residente sa kalidad ng mga  sariwang produkto at paglikha ng lugar ng 
pagtitipon sa komunidad.  

Ano ang Sertipikadong Produktor (Magsasaka)? 

Ang Sertipikadong Magsasaka ay isang magsasaka  na sertipikado ng AWM upang itinda sa  mga 
CFM. Ito ay nangangahulugan na ang mga inspektor ng  AWM ay bumisita sa kanilang bukid upang 
beripikahin ang kanilang agrikultural na produskyon. Ang AWM ay nag-iisyu mg Sertipiko ng 
Sertipikadong mga Magsasaka sa mga magsasaka, kung saan nakalista ang mga produkto na 
kanilang pinalalaki at maaaring itinda sa CFM.  

*Ang mga agrikultural na produkto na pinalaki lamang sa California sa pamamagitan ng 
Sertipikadong mga Magsasaka ay maaaring itinda sa CFMs. Ang mga operator ng  CFM  at ng 
Sertipikadong mga Magsasaka ay kailangan na sumunod sa  mga batas at mga regulasyon ng 
Direktang Merkado.  
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