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العراق–بغداد –غريب ابي: عنوان الهيئة

Crop_prot@moagr.org:البريد اإللكتروني

:المقدمة

باسم دائرة وقاية المزروعات ضمن تشكيالت وزارة 1928تأسست الهيئة عام 

بعدها أعيد تشكيلها وسميت 1992الزراعة ومرت بعدها بعدة مراحل إلى عام 

الهيئة إحدى تشكيالت وزارة الزراعة المهمة كونها تضطلع بمهام وواجبات 

اعية التنفيذ واإلشراف المباشر على حمالت المكافحة لآلفات الزراهمهامتعددة 

الحنطة علىالسونةعلى النخيل وحشرة والدوباسالحميرةالوبائية ومنها حشرتي 

ئل الحنطة ومحصول الرز باستخدام وساوادغالعلى الحنطة التفحماتوامراض

ريات وقاية المزروعات في مدياقسامالمكافحة الجوية واألرضية وبالتنسيق مع 

الزراعة في المحافظات



االستراتيجي من ”حماية اإلنتاج الزراعي وخصوصا -1

“اإلصابات باآلفات الزراعية

مكافحة اآلفات الوبائية-2

تطبيق قانون الحجر الزراعي العراقي-3

.نشر وتطوير تربية النحل وفق الطرق العلمية الحديثة-4

تسجيل واعتماد المبيدات-5

إجراء البحوث المشتركة مع المؤسسات العلمية في مجال وقاية -6

المزروعات



4اثناعشر قسما فنيا واداريا( 12)تضم الهيئة 

:ومن األقسام الفنية

قسم الحجر الزراعي-1

قسم مكافحة اآلفات الزراعية-2

قسم النحل-3

قسم الطيران الزراعي-4

المركز الطبي الوطني لتسجي واعتماد المبيدات-5

قسم تشخيص اآلفات الزراعية-6

قسم مكافحة األدغال -7



 solanum( البريعشبة الباذنجان)مشروع ادارة النباتات الدخيلة -1
elaeagnifolium

10حملة شهادة الدكتوراه و 5موظف منهم  277يعمل في الهيئة حاليا 

دون ذلك107دبلوم و 54بكالوريوس و 101ماجستير و 

:مهام وواجبات الهيئة

ةتحديد احتياج وزارة الزراعة من مبيدات اآلفات الزراعية الوبائي-1

الوبائية التنفيذ المباشر واالشراف على حمالت مكافحة اآلفات الزراعية-2

المختلفة



ع توزيع المبيدات وأجهزة الرش وباقي المستلزمات على جمي-3

محافظات العراق

مراقبة ومنع دخول اآلفات الزراعية الى العراق من خالل شعب-4

وية الحجر الزراعي في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والج

ودوائر البريد

تشجيع تربية النحل-5

تسجيل واعتماد ومطابقة المبيدات الزراعية-6

متابعة اعمال اقسام وقاية المزروعات في المحافظات-7



الف دونم432مكافحة حشرتي الحميرة والدوباس على النخيل -1

الف دونم112مكافحة حشرة السونة على الحنطة -2

تعفير بذور الحنطة والشعير ضد امراض التفحمات-3

مكافحة آفات الحمضيات -4

مكافحة حشرة حفار اوراق الطماطم -5

Tuta absoluta

الف دونم873مكافحة أدغال الحنطة -6

الف دونم124مكافحة ادغال الشلب -7



شكرا لكم على حسن إستماعكم 


