إدارة الزراعة واألوزان والمقاييس في
مقاطعة سان دييغو
الحجر الزراعي للوقاية من ذبابة الفاكهة المكسيكية
لعام 2022

نظرة عامة
المبيدات
 الرقم التعريفي للمشغّل
 متطلبات رش المبيدات
 متطلبات سالمة العامل الميداني

المنحل
 اإلخطارات المتعلقة بالنحل

بساتين الحمضيات المهملة والمهجورة

الرقم التعريفي للمشغّل
 الرقم التعريفي للمشغّل مطلوب الستخدام المبيدات إلنتاج سلعة زراعية
الرقم التعريفي
 شراء المبيدات
 اإلبالغ باالستخدام

" رقم  "OPIDيختلف عن "الرقم التعريفي للموقع".
 يعد رقم  OPIDفريدًا من نوعه لألعمال
(على سبيل المثال)Daniel’s Avocados ،
 الرقم التعريفي للموقع فريدًا من نوعه للمكان
(على سبيل المثال)1234 Grove Road, Pauma Valley ،

سيكون لرقم  OPIDرقم تعريفي للموقع واحد على األقل.
 المواقع المتعددة = أرقام تعريفية متعددة للمواقع

يخضع جميع حاملي أرقام  OPIDلعمليات تفتيش روتينية من قِبَل
إدارتنا.

تذكيرات مفيدة
متطلبات مسؤول رش المبيدات /العامل الميداني
 مسؤول رش المبيدات  -الموظفون الذين يقومون برش المبيد أو يشاركون في رشه
 العامل الميداني  -الموظفون الذين يعملون في حقل مرشوش في غضون  30يو ًما من رش أحد المبيدات يعتبرون "عمال
ميدانيين" بغض النظر عما إذا كانوا قد استخدموا المبيد أم ال.
 هذا يختلف عن فترة االنتظار للسماح بدخول المناطق المرشوشة (.)REI

 يجب تدريب هؤالء الموظفين قبل التعامل مع المبيدات أو العمل في الحقول /البساتين المرشوشة.
 التدريب السنوي مطلوب

 يجب التدريب على كل مجموعة كيميائية
 التأكد من التدريب على المالثيون /السبينوساد

 التحقق من الملصق والتأكد من توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة لمسؤولي رش المبيدات

التحذيرات المتعلقة بالنحل!
تعتبر بعض المبيدات شديدة السمية للنحل ولها متطلبات وقائية إضافية.
 المالثيون

راجع قيود الملصق.

قيود االستعمال على المحاصيل المز َّهرة.
إخطارا قبل  48ساعة من االستعمال!
قد تتطلب
ً
اتصل بخط النحل الساخن الخاص بنا لبرنامج المنحل ( )Apiary Programللحصول على معلومات
بخصوص موقع الن َّحالين المسجلين بالقرب من موقعك.
 الهاتف1-800-200-2337 :
 الموقع اإللكتروني/https://beewhere.calagpermits.org :

بساتين الحمضيات المهملة والمهجورة
 مجموعة من أشجار البستان التي ال يتم العناية بها وحالتها متدهورة .تظهر عليها إشارات شدة واضحة أو أنها ستموت
وال يمكن إعادتها إلى حالة اإلنتاج القابلة لالستخدام تجاريًا قبل فترة طويلة

غالبًا ما يتم إهمال البستان ألنه لم يكن مجديًا اقتصاديًا
إشارات إضافية:
 لم يتم حصاد الفاكهة خالل العامين الماضيين
 البستان غير خاضع للسيطرة على اآلفات التي تلحق الضرر بالنبات أو المحصول
 ال يوجد ري في البستان ،أي ري صناعي يكفي إلنتاج محصول قابل للتسويق

 اإلبالغ عن بساتين الحمضيات المهملة أو المهجورة إلى :برنامج الحجر
الزراعي على الحمضيات CQP.AWM@sdcounty.ca.gov
(858) 614-7770

كيفية معرفة ما إذا كنت ضمن منطقة الحجر
.الزراعي
https://www.cdfa.ca.gov/plant/mexfly/regulation.html

تذكير  -مجرد نظرة عامة!
هذه نظرة عامة ،إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بإدارتنا وسنقدم لك المساعدة!

برنامج تنظيم المبيدات

PRP.AWM@sdcounty.ca.gov
(858) 694-8980

برنامج المنحل

LABS.AWM@sdcounty.ca.gov
(800) 200-2337

برنامج البساتين المهملة والمهجورة
CQP.AWM@sdcounty.ca.gov
(858) 614-7770

