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Presenter
Presentation Notes
Kasama sa presentasyon na ito ay impormasyon sa planong programa ng pagpapahusay ng Kagawaran ng Agrikultura, Timbang at Sukat ng San Diego County upang palawakin ang mga karaniwang inspeksyon ng kalidad ng pang-agrikultural na tubig sa lahat ng mga operasyon sa komersyal na agrikultura sa loob ng mga hindi ingkorporadong mga lugar sa Rehiyon ng San Diego. 
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Presenter
Presentation Notes
Ang Programang Kalidad ng Pang-agrikultural na Tubig (Agricultural Water Quality Program o (AWQ)) ay tumutulong na protektahan ang kalidad ng tubig sa pamamagitan ng pagpigil sa pagpasok sistema ng alkantarilya ng County ng mga sanhi ng polyusyon na nagmumula sa mga komersyal- agrikultural na lugar alinsunod sa Municipal Separate Storm Sewer System, o MS4 na permiso. Ang kasalukuyang imbentaryo ng regular na inspeksyon ng Programang AWQ ay kinabibilangan ng lahat ng grinhaws at punlaan, kung saan din namin inimbestigahan ang iba pang uri ng mga komersyal-agrikultural na mga operasyon bilang tugon sa mga reklamo sa tubig-bagyo o mga naobserbahan na isyu sa daloy ng tubig.  Dahil sa mga kinakailangan sa MS4 permit, ang patuloy na pinsala sa kalidad ng tubig na nauugnay sa komersyal-agrikultural na mga aktibidad, at ang mga inaasahan ng lupon ng tubig, may pangangailangan sa aming regulatoryong programa na akma at tumutugon sa patuloy na kondisyon ng kalidad ng tubig; at kabilang ang lahat ng mga komersyal na agrikultural na mga operasyon sa loob ng programa ng AWQ ay naaangkop ngayon. Ang mga operasyong agrikultural at nakikinabang din sa regular na inspeksyon sa pamamagitan ng pag-unawa sa minimum na kalidad ng tubig inaasahan upang maiwasan ang mga isyu ng kalidad ng tubig bago sila advance upang magreklamo katayuan; at ibinigay na impormasyon sa mga magagamit na teknikal at pinansiyal na mga mapagkukunan na nagtataguyod ng matatag na agrikultura.Ang pinahusay na programa ng AWQ ay tutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tubig sa rehiyon sa pamamagitan ng pagtiyak na ang aming regulatoryong programa ay komprehensibo at matibay, at titiyakin na ang aming programa ay sumusunod sa MS4 permit, titiyakin na ang lahat ng mga komersyal- agricultural na mga operasyon ay kontrolado para sa mga pamantayan ng kalidad ng tubig, at sa pamamagitan ng pagpapatibay ng malawakang pagpapatupad ng pinakamahusay na mga kasanayan ng pamamahala (Best Management Practices o BMPs).    
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Presentation Notes
Ang mga karagdagang agrikultural na mga lugar kasama sa programa ng pagpapalawak ay ang mga kakahuyan, ubasan, hilera ng ani, at iba pang operasyon na tumutugon sa kahulugan ng "komersyal na agrikultura," na kinabibilangan ng "Lahat ng mga negosyong agrikultural, kabilang na ang mga sakahan, punlaan, at mga halamanan, na gumagawa ng mga pananim o ornamental halaman na may layuning kumita." Bilang awtoridad sa kung anong mga operasyon ang dapat na kontrolin upang makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tubig, nilalayon ng AWM na ihanay ang kontroladong imbentaryo nito sa mga negosyo na akma sa kahulugang ito.Ang Programang AWQ ay gumamit ng agrikultural na mga permiso para sa pang-industriyang abaka, organiko, sertipikadong mga produkto, at paggamit ng agrikultural na pestisidyo upang matukoy ang lumalaking mga komersyal-agrikultural na lokasyon sa hindi ingkorporadong lugar. Batay sa datos na ito, inaasahan namin na ang pagpapalawak na ito ay magdadagdag ng humigit-kumulang 1,871 bagong mga lugar sa aming imbentaryo. Upang maging malinaw na ang terminong "komersyal na agrikultura" ay sa pagsunod sa depinisyon ng RWQCB at binubuo ng mga agricultural na pananim na pinatutubigan at mga ornamental na lokasyon ng produksyon – hindi dito kasama ang iba pang mga uri ng agrikultura tulad ng operasyon ng manok o iba pang alagang hayop, na may hiwalay na mga kinakailangan sa permiso na espesipiko sa kanilang nga operasyon. 
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Presentation Notes
Ang pagdagdag ng mga bagong lugar ay magdadala sa AWQ programa regular na imbentaryo hanggang sa kabuuang 2,241 na mga kontroladong mga lugar. Ang mapa na ito ay tumutulong na mailarawan sa isipan ang pinalawak na imbentaryo base sa tubig-saluran. 
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Presentation Notes
Ang mga kondisyon ng permisong MS4 ay nangangailangan na ang lahat ng mga kontroladong lugar ay nakaranggo batay sa kanilang potensyal na epekto sa kalidad ng tubig, at upang gumawa ng istratehiya upang inspeksyunin nang mas madalas ang mga lugar na mas mataas ang ranggo. Ang mga designasyon ng ranggo ay hindi awtomatikong nagpapahiwatig na ang mga lugar na mas mataas ang ranggo ay hindi tumatakbo ng maayos o kaya ay nagdadala ng polyusyon o karumihan sa tubig. Sa halip, ang pagtatasa ng ranggo ay kinakailangan upang matukoy, sa lahat ng mga kontroladong lugar sa aming imbentaryo, na kung alin ang malamang na maimpluwensyahan ang kalidad ng tubig sa loob ng kani-kanilang tubig-saluran. Ito ay isang pangunahing konsepto sa istratehiya at pagpapabuti ng kalidad ng tubig sa lokal na antas.Ang programang AWQ ay tumutukoy sa ranggo ng lugar batay sa isang hanay ng mga parametro, tulad ng makikita sa slide na ito, at kasama kung ang lugar ay matatagpuan sa loob ng isang tubig-saluran na may mga pinsala sa kalidad ng tubig na nakaugnay sa mga agricultural na aktibidad; ang kalapitan ng lugar sa MS4 at mga tinutunguhan ng tubig tulad ng mga batis, ilog, at lawa; ang paggamit ng lugar ng pestisidyo, kalapitan sa bahaing kapatagan, pag-aari ng mapanganib na mga materyales, at topograpiya; ang mga bagong lugar ay ibeberipika sa pamamagitan ng isang pagbisita sa mismong lugar upang maberipika ang determinasyon ng ranggo. Sa loob ng programang AWQ, ang mga operasyong agrikultural ay kasama sa loob ng isa sa tatlong designasyon ng ranggo ng lugar na mataas, katamtaman o mababa. Ang mga designasyon ng ranggo ay siyang nagdedetermina kung gaano kadalas ang inspeksyon.   
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Presenter
Presentation Notes
Ang layunin ay upang inspeksyunin ang mga lugar na Mataas ang ranggo na hindi bababa ng minsan taun-taon, at Katamtaman at mababang ranggo na lugar na hindi bababa sa isang beses sa bawat 5 taon. Ang slide na ito ay tumutulong na ipahayag ng masaklaw ang mga kategorya ng lugar na may pagsasaalang-alang sa iba't ibang mga katangian ng lugar, na may dagdag na tala na ang slide na ito ay isang heneralisasyon, at ang ranggo ng lugar ay maaaring mabago sa paglipas ng panahon batay sa pagbabago ng mga kondisyon ng lugar (tulad ng mga pagbabago sa paggamit ng pestisidyo, imbakan ng mapanganib na mga materyales, at kasaysayan ng pagsunod) o mga pagbabago sa kondisyon ng lokal na kalidad ng tubig). Dahil dito, ang ranngo ng isang lugar ay maaaring umakyat o bumaba depende sa iba't ibang mga parametro na tinalakay sa nakaraang slide. Tulad ng nakikita natin sa slide na ito, ang isang lugar na mataas ang ranggo ay maaaring matatagpuan sa loob ng isang hindi gumaganang tubig-saluran, kung saan ito ay matatagpuan na malapit sa dinadaluyan ng mga tubig-bagyo. Sa kabilang banda, ang mga lugar na may mababang ranggo ay matatagpuan sa isang tubig-saluran na walang na walang mga pinsala na nauugnay sa agrikultura at lubhang malayo mula sa (o may konektado nang kaunti sa) mga anyo ng tubig.  Ang kasaysayan ng pagsunod mula sa huling 3 AWQ inspeksyon ay isang kadahilanan na nakaka-impluwensya sa ranggo ng lugar. Kabilang sa mga halimbawa ng mga di-pagsunod, kung naobserbahan ang isang lugar na may aktibong paglabas ng polusyon tulad ng patubig na polusyon, o mga lugar ng may makabuluhang erosyon at pagkabawas ng sedimento. 
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Presentation Notes
Batay sa paunang datos, ang bilang ng mga bagong lugar na mataas ang ranggo ay 201, at ang bagong mga lugar na may ranggong katamtaman at mababa ay may kabuuang bilang na 1,670. Ang tsart na ito ay tumutulong na ipakita ang inisa-isa na bago, pati na rin ang kasalukuyang, imbentaryo ng AWQ na mga lugar base sa ranggo.    
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Presentation Notes
Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa komersyal na agrikultura? Ang pagpapalawak ay nangangahulugan na ang lahat ng lugar ng komersyal na agrikultura sa loob ng hindi ingkorporadong mga lugar ng Rehiyon ng San Diego ay makakaasa na inspeksyunin ng hindi bababa sa isang beses bawat 5 taon para sa mga lugar na mababa o katamtaman ang ranggo, at hindi bababa sa isang beses bawat taon para sa mataas mga lugar na mataas ang ranggo. Ang mga inspeksyong ito ay nakatuon sa mga kinakailangan na ang mga operasyong agrikultura ay gumagamit ng pinakamahusay na mga kasanayan sa pamamahala upang maiwasan ang pagdaloy ng tubig-bagyo na makapasok sa mga tubig-saluran at conveyances, at upang maiwasan ang mga polyutante na makapasok sa dumadaloy na tubig-bagyo. Kasama sa inspeksyon ang paglalakad sa paligid ng agrikulturang ari-arian upang obserbahan ang paggamit at pag-imbak ng mga materyales ng agrikultura tulad ng pestisidyo, mga pataba, at iba pang mga mapanganib na kemiko tulad ng pintura at langis, basura, at anumang iba pang mga potensyal na mapagkukunan ng polusyon tulad ng mga erosyon at discharge ng sedimento. Ang isang mahalagang bahagi ng mga inspeksyong ito ay ang pagtitiyak na ang mga operasyon ay nagsasagawa ng taunang pagsasanay sa tubig-bagyo, at ang mga inspektor ay nagbibigay din ng tulong at impormasyon sa pakikipag-ugnay para sa BMP teknikal at pinansiyal na mga mapagkukunang suporta tulad ng UCCE, MRCD, at NRCS. Ang Ordinansang Proteksyon sa Tubig-Saluran (Watershed Protection Ordinance o (WPO)) ay ang lupon ng regulasyon na ginagamit kapag nagsasagawa ng mga inspeksyon sa AWQ, kung saan ang mga di-pagsunod ay nakadokumento sa mga ulat sa inspeksyon at ang mga layunin ay upang itama ng operasyon ang mga di-pagsunod sa loob ng 30 araw o bago ang susunod na pag-ulan (kung alin man ang mas unang darating). Habang kinikilala namin na ang mga lugar ay maaaring mangailangan ng karagdagang oras para lubos na maitama ang mga di-pagsunod, dinodokumento namin ang pagsulong ng lugar at sa pagsunod nito sa panahon ng muling pag-inspeksyon. Ang aming pamamaraan ay nakasentro sa pagtulong sa pagsunod, sa pamamagitan ng pagdagdag ng kamalayan sa mga kinakailangan at pagbibigay ng mga kinakailangang mapagkukunan para sa mga lugar upang makamit ang pagsunod, kaya’t itinuturing namin ang pakikipag-ugnay at interaksyon bilang pakikipagtulungan, nakatuon sa edukasyon at pagtulong, at kapaki-pakinabang sa operasyon gayundin sa kalidad ng tubig. Dahil dito, at katulad ng kinakailangan ng permisong MS4, may isang proseso na nakatalaga para sa mga pinatinding mga aksyon ng pagpapatupad na humahantong sa mga administratibong liham ng babala at posibleng multa para sa mga lugar na hindi tumutugon sa mga di-pagsunod. Bukod pa rito, sa panahon ng mga karaniwang inspeksyon ng AWQ, nagbibigay kami ng impormasyon sa Ag Order, bilang isang hiwalay, ngunit mahalaga at mandatoryong programa ng regulasyon programa para sa lahat ng komersyal na agrikulturang operasyon sa aming rehiyon. Pinamamahalaan namin ang mga operasyon sa pahinarya ng lupon sa tubig, sa listahan ng mga grupo ng mga lupain na pinatutubigan ng ikatlong grupo na mga partido, at namamahagi ng mga polyeto na may lista ng mga kinakailangan sa Ag Order. Kaya, sa pagpapalawak ng mga karaniwang inspeksyon ng AWQ, kami ay patuloy na makikipag-usap sa marami pang mga operasyon tungkol sa mga kinakailangan upang magpalista sa Ag Order. Gustó kong muling ulitin dito na ang ilan sa mga benepisyo sa operasyong agrikultura bilang resulta ng pagtanggap ng karaniwang inspeksyon ng AWQ, ay na ang mga operasyon ay makakatanggap ng tulong sa pagsunod na makakatulong sa mga operasyon na maintindihan ang minimum na kalidad ng tubig na inaasahan sa paraang gumagana upang maiwasan ang mga isyu sa kalidad ng tubig bago sila sumulong sa katayuan ng pagreklamo, at ang mga operasyon ay tumatanggap ng tulong sa isang malawak na hanay ng mga magagamit na teknikal at pinansiyal na mga mapagkukunan na nagtataguyod sa mga napapanatiling agrikultura sa ating rehiyon.  Kinikilala din namin na ang mga operasyong agrikultura ay napapailalim sa mga regulatoryong kinakailangan sa ilalim ng iba't ibang mga ahensya at programa, kabilang ang mga inspeksyon sa kalidad ng tubig na direktang ginagawa ng Lupon ng Rehiyonal na Pagkontrol sa Tubig (Regional Water Control Board) upang matukoy ang pagsunod sa mga Utos sa Agrikultura.Upang mabawasan ang potensyal na duplikadong inspeksyon sa kalidad ng tubig sa mga operasyong naka-enrol sa Ag Order, lumahok kami sa kaugnay na AWQ-RWQCB na mga inspeksyon kapag hiniling at posibleng magagawa habang isinasaalang-alang ang pagkuha ng mga tauhan at naatas na mga gawain.



Pinansyal na
mga
Mapagkukunan

Mga Insentibong Programa para sa Malusog na Lupa (HSP)
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/healthysoils/

Programa sa Kahusayan at Pagpapahusay ng Tubig ng Estado (SWEEP)
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/sweep/

Mga Insentibong Programa para sa Kalidad ng Kapaligiran (EQIP)
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/

Programa sa Pangangasiwa sa Konserbasyon (CSP)
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/csp/

Programa sa Kahusayan ng Agrikultural na Irigasyon ng County ng San Diego
(Programang Pagsasuli ng Nagugol na Gastos sa Tanawing-Tubig)
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/watersheds/RebatesIncentives/

Kaganapan sa Pagtatapon ng Namanang Pestisidyo

Presenter
Presentation Notes
Ang isang makabuluhang bahagi ng aming pagpapalawak ay kinabibilangan ng pagkonekta ng mga operasyon sa mga lokal na mapagkukunan na nagbibigay ng pinansyal na suporta at mga insentibo upang maglagay ng mga BMP. Ang slide na ito ay nagpapakita ng listahan ng ilan sa mga karaniwang mapagkukunan ng pondo para sa pagpapatupad ng agrikultural na BMP, kabilang ang Programang Malusog na Lupa na nagpopondo ng agrikultural na mga kasanayan na nagpapabuti sa kalusugan ng lupa na may dalang benepisyo sa pagbabawas ng erosyon/pagkawala ng sedimento at pagpapabuti ng kalidad ng daloy ng tubig-bagyo; ang programang SWEEP na nagpopondo ng agrikultural na mga kasanayan na nagbabawas ng tubig at paggamit ng enerhiya at may dalang benepisyo na pinabuting pamamahala ng tubig sa sakahan; ang programang EQIP na nagbibigay ng pinansyal na suporta sa mga agrikultural na kasanayan na nagpapabuti ng mga likas na yaman, kabilang na ang pagpapabuti ng kalidad ng rehiyonal na tubig at pagbabawas ng erosyon/pagkawala ng sedimento; ang Conservation Stewardship Program na nagbibigay ng insentibo sa mga diskarte sa agrikultural na pamamahala nagsasaad ng agrikultura pamamahala na nakatuon sa pinabuting pangangasiwa sa kapaligiran; at ang San Diego County Watershed Protection Program na isang programa na nagbabalik ng bayad sa gastos sa mga operasyon para sa pagpapatupad ng mga katangian ng ari-arian na nakapagtitipid ng tubig. Karagdagan pa, sa katapusan ng taon, ang AWM ay magsasagawa ng isang kaganapan na Legacy Pesticide Disposal na magpapahintulot sa mga operasyon upang ligtas at diskretong maitapon ang mga hindi nagamit na pestisidyo. Walang gastos sa mga operasyon, at ito ay makakatulong na padaliin ang tamang pagtatapon ng mga pestisidyo upang makatulong na matugunan ang mga AWQ BMP.

https://www.cdfa.ca.gov/oefi/healthysoils/
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/sweep/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/csp/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/watersheds/RebatesIncentives/


Mga
Mapagkukunan
ng Teknikal na
Tulong

Natural Resources Conservation Service (NRCS) 
Kabilang sa mga espesyalidad ay ang mga disenyo ng kasanayan sa konserbasyon (BMP), 
pinansyal na tulong, inhenyeria, at teknikal na tulong
www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/ca/home/

Mission Resource Conservation Service (MRCD) 
Kabilang sa mga espesyalidad ay ang teknikal na tulong, pagsusuri, at edukasyon para sa
pagtatanim, irigasyon, at pangangasiwa sa mga sustansya
www.missionrcd.org/agriculture

University of California Cooperative Extension (UCCE) 
Kabilang sa mga espesyalidad ay ang pangangasiwa sa tubig at nitrogen, pangangasiwa
at proteksyon sa mga tanim, pangangasiwa sa sakahan, teknikal na tulong, pagsusuri at 
edukasyon
http://cesandiego.ucanr.edu/

Presenter
Presentation Notes
Marami sa mga mapagkukunan ng teknikal na tulong ay sumasapaw sa mga mapagkukunang pinansyal na magagamit sa mga agrikultural na operasyon.Bilang isang halimbawa, nakalista sa slide na ito ay ang karaniwang mga mapagkukunan ng teknikal na tulong na ibinibigay namin sa mga agrikultural na operasyon para sa tulong sa pagpapatupad ng pinaka-angkop na mga BMP. 

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/ca/home/
http://www.missionrcd.org/agriculture
http://cesandiego.ucanr.edu/


Paparating na
mga Webinar 
para sa mga
Isteykholder

Kabilang sa mga Papaparating na Pag-abot sa mga Isteykholder ay:

 Impormasyon para sa pagkontak sa lokal na pinansyal at teknikal na mga programa ng 
suporta

 Demonstrasyon ng mga magagamit na mapagkukunan sa online:
 ProjectCleanWater.org upang tulungan ang mga magsasaka sa pagtukoy sa iba’t

ibang mga tubig-saluran at impormasyon sa mga rehiyonal na programa sa tubig-
bagyon ayon sa hurisdiksyon

 USGS National Map upang tulungan ang mga magsasaka na makita ang mga
katangian ng ari-arian at linya ng daluyan ng tubig-bagyo
(https://apps.nationalmap.gov/viewer/)

 Mga Kinakailangan sa Taunang Pagsasanay sa Tubig-Bagyo

Presenter
Presentation Notes
Alinsunod sa mga pagsisikap na ipaalam at tulungan ang mga operasyong pang-agrikultura sa mga kinakailangan sa rehiyonal na kalidad ng tubig, ang programa ng Dept of AWM AWQ ay nagpepresenta ng mga karagdagang mga webinar sa agrikultural na mga isteykholder na kasama ang pagbabahagi ng impormasyon sa pakikipag-ugnay para sa mga lokal na pananalapi at teknikal na sumusuportang mga programa, isang demonstrasyon ng mga mapapagkunan sa online tulad ng pahinarya ng Proyektong Malinis na Tubig (Clean Water Project) na naglalaman ng impormasyon sa mga tubig-saluran at mga hurisdiksyonal na mga programa sa tubig-bagyo, at ang USGS online na mapa na maaaring makatulong sa mga magsasaka na makilala ang mga katangian ng kanilang mga ari-arian kabilang ang daanan ng tubig-bagyo, at isang pangkalahatang-ideya ng taunang pagsasanay sa mga kinakailangan sa tubig-bagyo. Ang pagpapatupad ng pagpapahusay ng AWQ ay inaasahang magsisimula sa ilang sandali matapos ang pagpapa-abot at mga webinar na naibigay.

https://apps.nationalmap.gov/viewer/


Maraming Salamat
Kagawaran ng Agrikultura, mga Timbang at Sukat ng San Diego County
County of San Diego Department of Agriculture, Weights and Measures (AWM)
Programa sa Kalidad ng Pang-agrikulturang Tubig
Agricultural Water Quality (AWQ) Program   
Telepono ng Programa: 858-614-7786
Pahinarya ng Programa: www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/ag_water.html
Email ng Programa: AWQ.AWM@sdcounty.ca.gov

Superbisor ng Programang AWQ: Kimberly Greene
Kimberly.Greene@sdcounty.ca.gov
Telepono: 858-239-8414
Opisina: 858-614-7748

Presenter
Presentation Notes
Salamat sa pagrepaso sa impormasyon sa planong pagpapabuti ng Kalidad ng Agrikultural na Tubig. Mayroon bang anumang mga katanungan?
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