
Proper and Safe Handling of Agricultural Materials



التداول السليم وا�من للمواد الزراعية
ذلك  في  بما  الزراعية  للمواد  وا�من  السليم  التداول  يعد 
تسعى  التي  الجيدة  ا�دارة  سمات  أهم  من  الكامل  التتبع 
إلى تحقيقها في  الغذائية  للزراعة والسالمة  أبوظبي  هيئة 
جميع المنشآت الزراعية التجارية، وفي سبيل ذلك ومن أجل 
المحافظة على الصحة العامة، والحد من ا�ثار السلبية على 
الزراعية،  للمواد  الخاطئ  التداول  من  تنتج  قد  التي  البيئة 
عند  مراعاتها  المطلوب  والممارسات  االشتراطات  أهم  نورد 
والقوانين  التشريعات  حسب  الزراعية  بالمواد  التجارة 
المنظمة لتجارة المواد الزراعية (المبيدات وا§سمدة والبذور 

والتقاوي والشتالت)

أوًال: المبيدات الزراعية
وا�ضاءة  التهوية  جيد  والمخزن  المحل  يكون  أن  يجب    •

وتتوفر فيه أجهزة لشفط الهواء.
العربية  ا�مارات  دولة  في  مسجلة  مبيدات  وبيع  عرض    •

المتحدة وغير محظورة االستخدام أو منتهية الصالحية.
تسرب  حاالت  لمعالجة  الالزمة  والمعدات  المواد  توفر    •
المبيدات الطارئة (مواد جافة قادرة على االمتصاص مثل 
الرمل أو نشارة الخشب ومواد تنظيف ومكنسة وجاروف 

و أكياس بالستيك).
الواقية وصندوق  العامة كالمالبس  السالمة  •   توفر أجهزة 

ا�سعافات ا§ولية وطفايات الحريق.
ا§بواب  من  إال  ا§شخاص  دخول  ضد  مؤمن  •   المخزن 

المخصصة للدخول.
•     تثبيت عالمات تحذير تدل على وجود مواد خطرة وسامة. 

•     توفر أرفف وقواعد بالستيكية لعرض وتخزين المبيدات.
المبيدات  وعرض  لتخزين  ومقفلة  منفصلة  خزانة  توفر     •

مقيدة االستعمال.
•     توفر دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي.

•    عرض المبيدات بشكل منفصل عن بقية المواد ا§خرى.
•     توثيق حركة المواد الواردة والمباعة.

بيان  بطاقة  المبيدات  عبوات  جميع  على  يتوفر  أن  يجب     •
باللغة العربية وا�نجليزية. 



ثاني�: ا�سمدة والمحسنات الزراعية 
•     توثيق حركة المواد الواردة والمباعة.

•     أن يكون المحل والمخزن جيد التهوية وا�ضاءة.
ا§سمدة  وتخزين  لعرض  بالستيكية  وقواعد  أرفف  توفر     •

والمحسنات الزراعية.
ومحسنات  ا§سمدة   عبوات  جميع  على  يتوفر  أن  يجب     •
اسم  تتضمن  العربية  باللغة  بيان  بطاقة  الزراعية  التربة 
أو  السماد  وطبيعة  التجاري  واالسم  والمنشأ  المنتج 
للمكونات  المئوية  والنسبة  الكيميائي  التركيب 
ورقم  الصالحية  وفترة  للعبوة  الصافي  والوزن  السمادية 
السائلة  لÅسمدة  االستعمال  وطريقة  التشغيلة 

والعناصر الصغرى.

ثالث�: البذور والتقاوي
•     توثيق حركة المواد الواردة والمباعة.

•    عدم تداول أي نوع من البذور والتقاوي المحظورة.
•     أن تكون عبــــوات البذور والتقــاوي مشتملة علـى بطاقة 
تاريخ  و  والصنف  المحصول  اسم  عليها   Éموضح بيان 
ونسبة  النقاوة  ودرجة  صالحيتها  وفترة  البذور  فحص 
والمعامالت  والمنشأ  المنتجة  الشركة  واسم  ا�نبات 
والوزن  التعبئة  قبل  البذور  على  أجريت  التي  الكيماوية 
تكون  وأن  البذور  عدد  أو  العبوة  داخل  للبذور  الصافي 
اللغتين  بإحدى  و  واضح  بخط  مكتوبة  البيانات  هذه 

العربية أو ا�نجليزية أو كالهما.

رابع�: الشتالت 
وتواريخ  ومصادرها  الشتالت  وأصناف  أنواع  جميع  تدوين     •
الزراعة والتطعيم والبيانات التي تعطي الثقة في ا�نتاج 

وتساعد المشترين على االختيار السليم.
كل  على  مناسبة  الفتة  وضع  خالل  من  النباتات  تعريف     •

شتلة أو مجموعة شتالت من نفس النوع أو الصنف مدون 
عليها اسمها ونوعها وصنفها وتاريخ الزراعة.

•     عزل النباتات المصابة با�فات الزراعية وعدم عرضها للبيع.



Proper and Safe Handling of Agricultural Materials
Proper and safe handling of agricultural materials, including 
full monitoring, is one of the most important features of 
good management that Abu Dhabi Agriculture and Food 
Safety Authority (ADAFSA) seeks to realize in all 
agro-commercial facilities. For this purpose and in order to 
maintain public health and eliminate the negative impacts 
on the environment that may result from improper handling 
of agricultural materials, we herein list the key requirements 
and practices to be observed when trading in agricultural 
materials as per the laws and regulations governing the 
trade of agricultural materials (pesticides, fertilizers, seeds 
and saplings).

First: Agricultural Pesticides
•  The shop and store should be well ventilated with good 

lighting, and air suction devices should be provided.
•  Display and sell UAE-registered pesticides that are not 

restricted or expired.
• All materials and equipment required to address 

incidental spills (absorbing dry material such as sand, 
sawdust, cleaners, sweeper, shovel and plastic bags) 
should be available.

•  General safety equipment, such as protective clothing, 
first aid and extinguishers, should be available.

•  The store shall be secured against unauthorized access, 
except from entry doors.

•  Install warning signs that indicate hazardous and toxic 
substances.

•  Plastic shelves and bases for displaying and storing the 
pesticides should be provided.

• Separate and sealed closet to store and display 
restricted-use pesticides should be provided.

• Proper toilet connected to sanitary system should be 
available.

•  Display the pesticides separately from other materials;
• Movement of received and sold materials should be 

documented.
• All pesticides containers should be labeled in Arabic and 

English.



Second: Fertilizers and Improvers
• Movement of received and sold materials must be 

documented;
•  The shop and store should be well ventilated with good 

lighting;
•  Plastic shelves and bases for displaying and storing the 

fertilizers and improvers should be provided;
•  All fertilizers and improvers’ containers should be labeled 

in Arabic. Such labels shall include the product’s name, 
origin, trade name, nature or chemical composition, 
percentages of fertilizer ingredients, net weight, shelf 
time, batch number, and the method of using liquid 
fertilizers and microelements.

Third: Seeds
• Movement of received and sold materials should be 

documented;
•  All restricted seeds must not be traded in;
•  Seeds’ containers should be labeled. Such labels should 

include the crop’s name, species, date of examination, 
shelf time, degree of purity, germination percentage, 
name of manufacturing company, origin, pre-packaging 
chemical treatments, net weight or number of seeds per 
package. Such information should be clearly mentioned 
in Arabic and/or English.

Fourth: Saplings
•  To mention all saplings’ types, species, sources, dates of 

plantation, dates of vaccination and all such information 
that makes the product reliable and helps the buyers in 
their selection;

•  Introduce the plants by displaying a proper label on each 
sapling or group of saplings of the same species, 
showing the name, type, species and date of plantation;

•  Isolate any plants infected with pests and not to offer 
them for sale.



زراعتی مواد �ا درست اور محفو� استعمال
زراعتی مواد �ا درست اور محفو� استعمال �شمول م�مل نگرانی، اس 
اچھی انتظاميہ �ی اہم تر�ن خصوص�ات ميں س� ا�ک �ے، جن پر تمام 
زراعتی-تجارتی ��سيليٹيز ميں عمل درآمد �� لئ� ابو ظہبی زراعت اور 
فوڈ س��ٹی اتھارٹی  کوشاں �ے۔ اسی غرض س� اور عوامی صحت �ی 
بر قرار�  اور ان منفی اثرات �� تدارک �� ل�� جو زراعتی مواد ��غير 
درست استعمال �� نت�جہ ميں پيدا ہوں، ہم یہاں پر �ليد� ضرور�ات اور 
طرز عمل �ی �ہرست بنا ر�� ہيں، جن پر زراعتی مواد �ی  تجارت �� 
دوران، زراعتی مواد ( کيڑے مار دواؤں، کھاد، ب�جوں اور پودوں ) کی 

تجارت پر الگو ہون� والے قوانين �ی �اسدار� �ی جاس��۔

پهال: زراعتی �يڑے مار دوائيں
•    د�انوں اور اسٹورز �و اچھی روشنی �� انتظام �� ساتھ ہوادار ہونا 

چا��� اور ان ميں ہوا جذب �رن� والے آالت نصب ہون� چاہيئں؛
•    صرف یو اے ا� �ی رجسٹر شدہ�يڑے مار دواؤں �وجو ممنو�ہ نہ 
اور  نمائش  �ی  انہی  ہو،  �زر�  نہ  تار�خ  آخر�  �ی  جن  �ا  ہوں 

فروخت �ر�ں؛
•   حادثاتی رساؤ �و رو�نے �� لئ� در�ار تمام مواد اور آالت (خشک مواد، 
ل��   �� اش�اء، صفائی  والی  براد� جذب �رن�  �ا  لکڑ�  ج�س� ر�ت، 
تھيلوں)   �� �السٹک  اور  شاول  جھاڑو،  اش�ا،  والی  ہون�  استعمال 

دست�اب ر�نا چا���۔
•   عمومی حفاظتی آالت، ج�س� حفاظتی ل�اس، ابتدائی طبی امداد اور 

آگ �جھان� واال ّآلہ دست�اب ر�ھنا ہو�ا؛
•   اسٹور ميں داخلہ دروازوں �� ما سوائے، غير مجاز رسائی س� رو�نے 

ک� ل�� محفو� بنانا ہو�ا؛
•   خطر� والے اور ز�ر�لے ماّدوں �ی تنبيہ �رن� والی عالمات نصب �ر�ں؛

•    کيڑے مار دواؤںکی نمائش اور ان �ا ذخير� �رن� �� ل�� �السٹک �� 
شيلف اور ب�سيز مہ�ا �رنا ہو�ا؛

•   محدود استعمال والی �يڑے مار دواؤں �� ذخير� اور نمائش �� ل�� 
عل�حد� اور مہر�ند �لوز�ٹ فراہم �رن� ہونگ�۔

•   سينيٹر� نظام �� ساتھ مناسب متصل ٹائيليٹ دست�اب ہونی چا���۔
•   کيڑے مار دواؤں �و د��ر اش�ا س� عل�حد� نمائش �� ل�� ر�ھيں؛

•   موصولہ اور فروخت شد� موادوں �ی نقل و حمل �ی دستاو�ز ساز� 
ہونی چا���۔

•   کيڑے مار دواؤں �� �نٹينرز پر عر�ی اور انگر�ز� ز�ان والے ليبل 
ہون� چاہيئں۔



دوسرا: فرٹ�الئزرز اور امپروورز
•    موصولہ اور فروخت شد� موادوں �ی نقل و حمل �ی الزمًا دستاو�ز 

ساز� ہونی چا���۔
•   د�انوں اور اسٹورز �و اچھی روشنی �� انتظام �� ساتھ ہوادار ہونا 

چا���
•   فرٹ�الئزرز اور امپروورز �ی نمائش اور ان �ا ذخير� �رن� �� ل��  

�السٹک �� شيلف اور ب�سيز مہ�ا �رنا چا���؛
•    مام فرٹ�الئزرز اور امپروورز �� �نٹينرز �� ليبلز عر�ی ز�ان ميں 
ہون� چاہيئں۔ اس قسم �� ليبلز پر، مصنوع �� نام، اصليت، تجارتی 
نام، نوعيت �ا ��م�او� اجزاء، فرٹ�الئزرز �� اجزا �ا ��صد،خالص 
وزن،، شيلف ٹائم، بيچ نمبر اور مائع فرٹ�الئزرز �ا مائ��رو اجزا �� 

استعمال �� طر��ہ درج ہونا چا���۔

ت�سرا: ب�ج
•   موصولہ اور فروخت شد� موادوں �ی نقل و حمل �ی دستاو�ز ساز� 

ہونی چا���۔
•   تمام ممنو�ہ ب�جوں �ی فروخت نہيں �ی جانی چا���؛

•   ب�جوں �� �نٹينرز پر ليبل لگا ہونا چا���۔ اس قسم �� ليبلوں ميں 
فصل �ا نام، نوع، معائنہ �ی تار�خ، اس �ی شيلف الئف، خالص 
ہون� �ا درجہ، ان �ی روئيد�ی �ا تناسب، ت�ار �رن� والی �مپنی �ا 
نام، اصليت، ما قبل پ���جنگ ��م�ائی ٹر�ٹمنٹ، خالص وزن �ا  فی 
پ���ج ب�جوں �ی تعداد شامل ہون� چاہيئں۔ اس قسم �ی معلومات 

کا عر�ی اور/ �ا انگر�ز� ميں صاف طور پر تذ�ر� �رنا ہو�ا۔

چوتھا: پود�
•   تمام پودوں �ی اقسام، نوع، وسائل، اور اگائ� جان� �ی تار�خ وں اور 
ٹ��ہ �ار� �ی تار�خوں اور ا�سی ہی تمام معلومات �ا تذ�ر� �رنا 
چا��� جو مصنوع �و قابل اعتماد بناتی ہيں اور خر�دار �و ان �� 

انتخاب ميں مدد دیتی ہيں۔
•    ہر ا�ک پود� �ا ا�ک ہی نوع �� پودوں �� مجموعوں پر ا�ک درست 
ليبل د�ھات� ہوئ� پودوں �و معتارف �رائيں، جس پر پود� �ا نام، اس 

کی قسم اور اس �و اگائ� جان� �ی تار�خ د�ھائی �ئی ہو؛
•    کيڑوں س� متاثر� �سی بھی پودوں �و عل�حد� ر�ھيں اور انہيں فروخت 

ک� ل�� پ�ش نہ �ر�ں۔




