
 

 2019خالل عام  مديرية الزراعة   إنجازات
------------------------ 

 : ادارة األراضي والمياه 
     -------------- 

 الحمالت المشتركة مع شرطة المسطحات : 
-------------------------- 

فى حملة  والبيئة شرطة المسطحات المائيةالعامة لاألدارة  األشتراك معتم  19/2/2019بتاريخ  -
 أسفل كوبرى كوتسيكا . يقع لضبط مصنع يقوم بأنتاج أسمدة زراعية مغشوشة 

تنفيذذ ا لتوهيتذذات السذذيد أ. د /رئذذيل مجلذذل الذذوزراا لرفذذع درهذذة األسذذتعداد القصذذوى لمواهتذذة  -
وطبقذذا لتعليمذذات السذذيد مذذدير المديريذذة تذذم تشذذكيل لجنذذة للمذذرور  األمطار الغزيرة ومخاطر السيول

أدارة  –نطذذاا المحاف ذذة ل شذذكل  لجنذذة مذذر أدارة األراضذذي والميذذاه  علذذى مخذذرات السذذيول داخذذل
يذذة اهز األدارة العامة للموارد المتكاملة والرى بحلذذوا( ل للوفذذوى علذذى مذذد  ه –المتابعة الميدانية 

 المخراتوبالمرور تبير للجنة أ( هميع مخرات السيول لمواهتة األمطار الغزيرة ومخاطر السيول  
 بحالة هيدة . 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 : فسم الزراعة العضوية 
     -------------- 
ة أن مة مختلفة وال ى تم فيه تناول عدزراعة األسطح  مشروعفام فسم الزراعة العضوية بأنشاا  -

 –الزراعذذة المائيذذة –المواسذذير  –المرافذذد  –ل الترابيذذزات  للزراعة على سبيل المثال وليل الحصر
 ل .أخرى مر نباتات الزينة الخضر و  نباتات الزراعة داخل أصص ل وتم زراعة مجموعة مر

موظذذم مذذر خذذالل أفامذذة نذذدوات للنشذذر الذذوعى بأهميذذة زراعذذة  187فام  المديرية بتدريب عدد   -
وع تمتيذذدا لتعمذذيم مشذذر وكذذا( كلذذ  وأفتصذذادى األسطح لما له مر مردود بيئذذى وأهتمذذاعى وىقذذافى 

 بالمحاف ة .محافظ القاهرة بالمجلل التنفي ى زراعة األسطح طبقا لقرار معالى / 
 ترشذذيححثتم علذذى مخاطبذذة راسذذاا األحيذذاالتدريب على كل األحياا حيث تذذم عمذذل الهارى تعميم  -

 .  هالموظفير ال ير يرغبو( فى تعلم زراعة األسطح والتدريب علي
 
 



  المبيدات الرفابة على ادارة : 
     ---------------- 
تذذم رصذذد عذذدد مذذر المحذذال الغيذذر  الزراعيذذة  المتابعة الدوريذذة علذذى محذذالت األتجذذار فذذى المبيذذدات -

المحذذالت تذذدخل فذذى النطذذاا األدارى خاطبذذة السذذيد رئذذيل حذذى وسذذط حيذذث أ( هذذ ه مرخصة وتم م
 مرخصة . هرااات القانونية للمحالت الغيرلحى وسط ألتخاك األ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 نتاج الحيوانىاألرة ادا : 
     -------------- 
مذذا بذذير ماشذذية  تذذرخيص 36 عذذدد تشغيل مزراع الثروة الحيوانيذذة :ما تم استصدارة مر تراخيص  -

 خيول  –دواهر  –وأغنام 
وتذذم الصذذرى لعذذدد الزراعية البتلو فى نطاا أدارة السالم مشروع لقرض  ةمعاين 14تم عمل عدد  -

 ية الزراعية .نعرابي التعاو مزارعير بجمعية أحمد  9
األشذذتراك مذذع الطذذب البيطذذرى فذذى أربذذع حمذذالت للتحصذذير ضذذد مذذرض الحمذذى القالعيذذة والذذوادى  -

 يوليو ل  –يونيو  –مارس  –فبراير ل خالل المتصدع 
 ترخيص 18عدد  األعالى : عالى وأضافاتمر تراخيص تشغيل مصانع األما تم أستصدارة  -
  ائية لمصنع الدولية للصناعات الغل تجربة تشغيل  1عدد ل  -
 ل تجربة تشغيل لمصنع اضافات أعالى ل راع ، أكتيم في  ،  ريفال فارم ل 3عدد ل  -
  حملة  35وعددها مرافبة على هودة األنتاج بمصانع األعالى وأضافتتا لل مرور تم عمل حمالت -
 .ترخيص مخاز( األعالى ومتابعة شحنات األعالى ل  63 عدد ل تم تسليم -
 –أسذذتمرا تحفذذظ  –تحفذذظ  –تم عمل متابعة على شحنات أضافات األعالى ل سحب عينة ىانية   -

  819أعدامات ل بأهمالى عدد  –أعادة تصدير  –طبع ملصق 
 
 
 
 
 
 



 : أدارة الخدمات الزراعية 
----------- 

خذذدمات بأهمذذالى عذذدد  2الحذذائزير المسذذجلير بسذذجل اسذذتمارات كذذارت الفذذالع لجميذذع تذذم عمذذل  -
وتم أرسال هميذذع األسذذتمارات ل ل أصالع زراعي  ةأستمار  729أستمارة ل أئتما( ل وعدد  2480

الى مركز معلومات األنتاج الحربي تمتيذذدا ألستصذذدار كذذروت زكيذذة للحيذذازات التذذى تقذذوم بالزراعذذة 
 فعليا .

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
  : إدارة المكافحة 

----------- 
 0داخل زمام المحاف ة  2019نخله مصابه بسوسه النخيل خالل عام  412عالج عدد تم  -
مصيده  600ة ضد كبابة الفاكتة فام العاملير بالمكافحة بتعليق حولي حمر خالل برنامج المكاف -

  0علي مستو  المحاف ة ورش هزئي الشجار الفاكتة 
ة تحركات اسراب الجراد وك ل  دودة الحشد فام  األدارة بإتخاك األهرااات االحترازية لرصد ومتابع -

الخريفيذذة مذذر خذذالل المذذرور اليذذومي علذذي الزراعذذات للذذ رة ألكتشذذاى ا  اصذذابات أو أ  تحركذذات 
  0للجراد 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
  األرشاد الزراعيإدارة : 

--------------- 
مذذرأه معيلذذه ل لتفعيذذل أهميذذة دور التنميذذة الريفيذذة لمسذذاعدة المذذرأة المعيلذذه الل  السيداتتم تدريب  -

 2019سبتمبر  20بعقد دورة تدريبية بجمعية حلوا( البلد التعاونية بتاريخ  لزيادة دخل أسرتتا .
راعية والتنمية الريفية ومسئول والتي أفيم  برعاية دكتورة / أكرام العدو  مدير عام المجالل الز 

 وحدة تكافؤ فرص عماله المرأة 
 : إدارة التدريب 

---------- 
 ل ندوة زراعة األسطح 10عدد ل  –ل ندوة أرشادية بستانية  8تم عقد عدد ل  -
ومذذر أهمتذذا ل برنذذامج  األفذذات لمكافحذذة باألشذذتراك مذذع األدارة المركزيذذة برامج  ل 6تم عقد عدد ل  -

برنذذامج تذذدوير المخلفذذذات  –برنذذذامج مطبقذذى المبيذذدات  –الذذتخلص األمذذر مذذر المبيذذدات الراكذذدة 
 .برنامج الثروة الحيوانية ل  –الزراعية 


