إنجازات مديرية الوقاية وصحة النبات خالل العام :4102


قامت المديرية بأقسامها المختمفة بعمل ( )034جولة ميدانية خالل العام لمتابعة اآلفات الزراعية ومراقبة مصانع المبيدات
والمشاركة في لجان إتالف اإلرساليات ومتابعة الحمالت وغيرها من المهام.



تم تنفيذ ( )33كشف ميداني عمى مزارع  ،ومنح ( )04إذن تسميم نحل طنان ،ومنح ( )5أذونات تسميم عدو حيوي.



تم تنفيذ العديد من حمالت المكافحة تضمنت مكافحة النمل األبيض  ،الذباب المنزلي  ،آفات النخيل  ،البعوض  ،فأر الحقل
 ،دودة الزرع  ،جعل الحبوب  ،ذبابة ثمار الزيتون وحفار انفاق البندورة  ،حيث استهمكت الحمالت ما مجموعة ()3504
لتر/كغم مبيدات مختمفة وزعت مجاناً.



تم منح ( )4رخص مكاتب خدمات رش زراعية وصحة عامة.



تم توزيع ( )4435لتر/كغم و( )4311فرمون عمى محافظات المممكة ممثمة بمديريات الزراعة لغاية مكافحة اآلفات
المنتشرة فيها.



تم عقد ( )42جمسة لجنة تسجيل المبيدات لدراسة مبيدات واردة من ( )41دولة حيث تم دراسة ( )042ممف وتم الموافقة
عمى تسجيل ( )043ممف وتأجيل النظر في ( )34ممف ،ورفض تسجيل ( )5ممفات  ،حيث بمغ عدد عينات المبيدات
المقدمة إلستكمال إجراءات التسجيل ( )033عينة.



بمغ عدد الشهادات الصادات لممبيدات المسجمة ( )054شهادة  ،وعدد الشهادات الصادرة لتجديد التسجيل ( )402وعدد
شهادات حرية البيع ( )453وعدد الشهادات بأسماء تجارية أخرى ( )01وعدد التوصيات الصادرة عن لجنة تسجيل المبيدات
لمواضيع تهم القطاع ( )45توصية.



تم تجديد ترخيص ( )04مصنع محمي لمبيدات زراعية ومبيدات صحة عامة.



بمغ عدد أذونات تسميم المبيدات ( )322وعدد أذونات تسميم المواد الخام ( )444واستالم عينات مبيدات مستوردة لغايات
التحميل بمغ عددها ( )250عسينة  ،وسحب ( )23عينة مبيدات لمعطاءات  ،وسحب( )45عينة مراقبة نوعية.



بمغ عدد جمسات صحة النبات ( )42جمسة  ،تم فيها دراسة ( )22طمب وكان قرار السماح باالستيراد ( )5ق اررات ،وعدم
السماح باالستيراد ( )4ق اررات ،السماح باالستيراد بشروط ( )43قرار  ،ومعامالت ما زالت بحاجة إلى دراسة عممية وفنية
( )42معاممة.



تم إنجاز دراسات تحميل المخاطر بمغ عددها ( )21دراسة شممت ( )41آفة حجرية في ( )31دولة مستور منها نباتات أو
منتجات نباتية.



المشاركة في لجنة فحص عينات األبصال والبطاطا حيث تم فحص ( )002عينة.



تم إعتماد واعادة وترخيص ( )5مراكز لمعاممة عبوات التغميف الخشبية.



تم إعتماد واعادة وترخيص ( )4مراكز حجر زراعي (بوندد) لمتبريد.

