
غير  للممارسات  التصويري  الدليل 
إلى  تؤدي  والتي  المزارع  في  الصحيحة 

انتشار آفات الصحة العامة

Guide of Incorrect Farming Practices 

that Endanger Public Health.



التحيات  أطيب  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  تهديكم 
وتتمنى لكم دوام التقدم واالزدهار. 

الشركاء  مع  والتعاون  للتنسيق  المستمر  الهيئة  سعي  إطار  في 
يكفل  بما  المزارع  على  والرقابة  التفتيش  مجال  في  االستراتيجيين 
عن  الناتجة  والضارة  السليبة  ا�ثار  من  والبيئة  ا¢نسان  حماية 
الممارسات غير الصحيحة في المزارع. نقدم لكم دليل تصويري يوضح 
عنها  اªبالغ  الواجب  المزارع  في  الصحيحة  وغير  الصحيحة  الممارسات 

وهي كا�تي: 

الممارسات الخاطئةالممارسات الصحيحة

استخدام نظم الري الحديثة (الري 
بالتنقيط).

استخدام نظم الري القديمة (الري 
والقنــــــوات  وبا¢حـــــواض  بالغمـــــر 

المائية). 

استخدام نظم الري 

الزراعية  المخلفات  من  التخلص 
بطريقة آمنة و سليمة لها ، وعدم 
في  عشوائي  بشكل  إلقاؤها 

المزرعة . 

ترك المخلفات الزراعية الناتجة عن 
المختلفة   الزراعية  ا¢نشطة 
مثل  المزرعة  في  كبيرة  بكميات 

تكريب النخيل ومكافحة ا�فات.

الممارسات الخاطئةالممارسات الصحيحة

المخلفات الزراعية داخل المزرعة 



الممارسات الخاطئةالممارسات الصحيحة

المخلفات غير الزراعية داخل المزرعة  

التخلص من المخلفات غير الزراعية 
مثل إطارات السيارات بطريقة آمنة 
مركز  مع  بالتعاون  لها  وسليمة 

أبوظبي ªدارة النفايات "تدوير".

مثل   الزراعية   غير  المخلفات  ترك 
وا�الت  المباني  ومتبقات  أسقف 
الزراعية القديمة وإطارات السيارات 

بكميات كبيرة.

الممارسات الخاطئةالممارسات الصحيحة

التي  الراكدة  المياه  من  التخلص 
الطائرة  الحشرات  حولها  تتجمع 

وبخاصة البعوض

تجمع المياه الراكدة.

 البرك والمياه الراكدة 

الممارسات الخاطئةالممارسات الصحيحة

تربية الكالب  في  المزارع �غراض الحراسة

الكالب تربية الكالب ¢غراض الحراسة. من  كبيرة  أعداد  وجود 
لغرض تجاري



الممارسات الصحيحة

تراكم ا�سمدة في المزرعة 

لعمليات  ا¢سمدة  استخدام 
احتياجات  وفق  التربة  تسميد 

المزرعة. 

تراكم أكوام ا¢سمدة غير المعالجة 
بكميات كبيرة في المزرعة.

الممارسات الخاطئة

مشارب مياه الحيوانات والطيور 
الممارسات الخاطئةالممارسات الصحيحة

مشارب  داخل  المياه  تغيير 
الحيوانات بصورة منتظمة. 

داخل  وا¢تربة  االوساخ  تراكم 
وعدم  الحيوانات   مياه  مشارب 

تنظيفها من المياه المتسخة.

الممارسات الخاطئة

شبكة أنظمة الري 

بشكل  الري  أنابيب  تسرب  صيانة 
مستمر 

عدم صيانة شبكة أنظمة الري مما 
يؤدي إلى  تسريب المياه

الممارسات الصحيحة



الممارسات الخاطئةالممارسات الصحيحة

قليلة  بكميات  الدواجن  تربية 
لالستهالك العائلي 

تربية الدواجن من غير ترخيص من 
عدم  إلى  يؤدي  المختصة  الجهة 
التي  والضوابط  بالشروط  االلتزام 
وتؤدي  المنتج  ضبط  شأنها  من 
إلى ممارسات خاطئة وخاصة فيما 
من  ا¢مــــــن  بالتخلـــــص  يخـــــص 
مخلفـــــــات  أو  النافقة  الحيوانــــــات 

الحيوانات الحية  

تربية الدواجن

الممارسات الخاطئة

مخلفات الحيوانات وا�دوات البيطرية 

داخل  النافقة  الحيوانات  ترك 
المزرعة.

تراكم مخلفات الحيوانات والحيوانات 
أوالً  منها  التخلص  وعدم  النافقة 

بأول.



الممارسات الخاطئة

ترك المركبات القديمة أو القوارب بكميات كبيرة داخل المزرعة  

تخزين المركبات والقوارب القديمة في المزرعة 

الممارسات الخاطئة

الفائضة في صحن  الري  تراكم مياه 
االصيص. 

الممارسات غير الصحيحة في مشاتل المزرعة 

وعبوات  الزراعية  المخلفات  ترك 
كبيرة  بكميات  الفارغة   المبيدات 

خارج المشتل.  



آلية ا�بالغ واالستفسارات عن حاالت المزارع المخالفة 

التواصل عبر  مجموعة عمل على تطبيق «واتس أب» لكل قسم من 
الموظفين  من   Éعدد تضم  والتي  الزراعية  الرقابة  إدارة  أقسام 
المختصين من كل قسم وأعضاء من مركز أبوظبي ªدارة النفايات – 

تدوير .

كيفية ا�بالغ  عن حاالت المزارع المخالفة
أو فيديو عبر  مجموعة  للبالغ مثل: صور  الداعمة   المستندات  إرفاق 

واتس اب حسب الموقع الجغرافي

تضمين البالغ ببيانات المزرعة بشكل كامل:
 إحداثيات المزرعة

اسم صاحب المزرعة

رقم المزرعة

المنطقة والمحضر

 التاريخ 

البريد  عبر  المتخذة  واªجراءات  الزيارات  نتائج  كافة  وإرسال  جمع 
اªلكتروني بشكل دوري إلى مركز أبوظبي ªدارة النفايات –تدوير



The Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority extends its 
best regards and wishes you continued progress and prosperity.
In its ongoing efforts to ensure that people and the environment are 
protected from the harmful consequences  of unsound farming 
practices, the Authority  continues to coordinate and cooperate with 
its strategic partners to  inspect and monitor farms. 
Below is photographic guide that explains correct practices and 
violations that must be reported:

INCORRECT PRACTICESCORRECT PRACTICES

Use of old irrigation techniques 
(flooding, channels, ditches).

Use of modern irrigation 
techniques (drip irrigation).

Keeping large quantities of 
agricultural waste in farms such 
as palm tree debris  and 
insecticides. 

Disposal of agricultural waste in 
a safe and secure manner in 
cooperation with Abu Dhabi 
Waste Management Centre - 
Tadweer. Small quantities of 
agricultural waste may be kept 
pending removal. 

Irrigation techniques

 Disposal of agricultural waste

INCORRECT PRACTICESCORRECT PRACTICES



INCORRECT PRACTICESCORRECT PRACTICES

Keeping guard dogs on the farm

Keeping a large number of dogs 
for commercial purposes.  

Keeping dogs for security 
purposes. 

INCORRECT PRACTICESCORRECT PRACTICES

 Disposal of non-agricultural waste in farms

Accumulating quantities of 
non-agricultural waste such as 
building materials, disused 
corrugated sheets, concrete 
spills, disused farming equipment 
and machinery, and scrap tyres.

Proper and safe disposal of all 
non-agricultural waste such as 
scrap tyres in conjunction with 
the Abu Dhabi Waste 
Management Center - Tadweer.  

INCORRECT PRACTICESCORRECT PRACTICES

Accumulation of standing water. Avoiding the accumulation of 
standing water in ponds that attract 
flying insects, especially mosquitos.  

 Ponds and standing water



INCORRECT PRACTICESCORRECT PRACTICES

Use of fertilizers on farms

Accumulation of large quantities 
of untreated fertilizers on the 
farm.

Use of fertilizers as and when 
needed. 

INCORRECT PRACTICESCORRECT PRACTICES

Drinking troughs for animals and birds

Accumulation of dirt and soil in 
drinking troughs and not 
changing water regularly.

Changing water and cleaning 
drinking troughs regularly. 

CORRECT PRACTICES

Irrigation systems

Neglecting maintenance of irrigation 
systems with resulting water leaks. 

Regular maintenance of irrigation 
systems. 

INCORRECT PRACTICES



INCORRECT PRACTICESCORRECT PRACTICES

Rasing poultry without the proper 
license is a violation and leads to 
unsafe practices particularly in 
the disposal of dead animals and 
live animal waste.  

Small scale poultry farming for 
domestic consumption. 

 Poultry farming

INCORRECT PRACTICES

Keeping large numbers of disused cars or boats in the farm. 

Storing disused cars and boats on farms

INCORRECT PRACTICES

Animal and veterinary waste

Accumulation of animal waste 
and dead animals. 

Keeping dead animals at the 
farm. 



INCORRECT PRACTICES

Accumulation of water in trays of 
pots.

Unsafe practices at plant nurseries

Leaving agricultural waste and 
empty pesticide packages in large 
quantities outside the nursery.



Mechanism for Reporting Farm Violations

Contact the appropriate department at the Agriculture and 
Food Safety Authority through their WhatsApp work groups 
where specialist personnel are on standby with personnel 
from Abu Dhabi Waste Management Center - Tadweer. 

How to Report a Violation
Attach supporting files like photos or videos to the WhatsApp 
group appropriate to the location. 

Include full details of violating farm including: 

Farm co-ordinates

Owner’s name

Farm number

District and plot

Date

Compile and send regular email reports on inspections and 
measures taken to Abu Dhabi Waste Management Centre - 
Tadweer. 



 Follow Us


