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مرور کلی

حشره ُکش

آی دی نمبر اپراتور

الزامات کاربرد حشره ُکش

الزامات امنیتی کارگران میدانی

زنبورداری

اطالعیه مربوط به زنبورها

 مرکبات رها شده و متروکباغات



آی دی نمبر اپراتور

OPIDبرای استفاده از حشره ُکش جهت تولید یک جنس زراعتی
مورد ضرورت است

 نمبرآی دی

خرید حشره ُکش

راپور استفاده

« نمبرOPID » متفاوت است« آی دی»با نمبر.

OPID منحصر به فرد استکسبوکاربرای یک
(بطورمثال، آووکادوی دنیل)

 منحصر به فرد استمکانآی دی برای یک
(Grove Road،Pauma Valley 1234،بطورمثال)

OPIDحداقل یک آی دی خواهد داشت.

 آی دی های محل متعدد= مکان های متعدد

 دارندگان تمامOPID تحت تفتیش های معمول بخش ما
.قرار می گیرند



نکات موثر

 کارگر میدانی/اشخاص مسئول کنترول حشره ُکش الزامات

 ره ُکش اشتراک کارمندانی که از حشره ُکش استفاده می کنند یا در استعمال حش-اشخاص مسئول کنترول حشره ُکش

می کنند

 بعد از استفاده از حشره ُکش کار می کنند، روز30ظرفکارمندانی که در یک مزرعه تحت مراقبت -کارگر میدانی

.محسوب می شوند« کارگر میدانی»صرفنظر از اینکه از حشره ُکش  استفاده کرده اند یا خیر، 

 این گزینه با فاصله زمانی ورود مجدد(REI )متفاوت است.

 یننددرختستان های تحت مراقبت تعلیم بب/کارمندان باید قبل از کار با حشره ُکش  یا کار در مزارع این.

تعلیم ساالنه حتمی است

باید در مورد هر گروپ کیمیاوی تعلیم ببینند

 درمطمئن شوید کهMalathion/Spinosadتعلیم دیده اید

 مینان را چک کنید و از ارائه تجهیزات حفاظت فردی مناسب به اشخاص مسئول کنترول حشره ُکش اطلیبل

حاصل نمایید



!هشدار برای زنبورها

 از حشره ُکش برای زنبورها بسیار سمی هستند و الزامات احتیاطی بیشتری دارندبعضی.

ماالتیون

 محدودیت های لیبل مراجعه نماییدبه.

 محصوالتشکفتنکاربردی برای محدودیت های.

 قبل از استعمال ضرورت باشدساعته48است به اطالع رسانی ممکن!

 زنبوران دریافت معلومات در مورد مکان زنبورداران ثبت نام شده در نزدیکی شما، با خط تلیفونیبرای

.پروگرام زنبورداری ما به تماس شوید

2337-200-800-1: تلیفون

ویبسایت :https://beewhere.calagpermits.org/

https://beewhere.calagpermits.org/


باغات مرکبات رها شده و متروک

 ر حال این درختان نشانه هایی از تخریب آشکار را دارند یا د. از درختان باغ بدون مراقبت که در حال نابود شدن هستندمجموعه ای
مرگ هستند

 زود نمی توان آنها را به شرایط تولید تجاری مناسب بازگرداندبسیار

 ًاز یک درختستان غفلت می شود؛ چون از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده استاکثرا

 دیگرنشانه های:

 سال گذشته برداشت نشده است2میوه ای که در

درختستان برای مقابله با آفاتی که به نبات یا محصول صدمه می رساند کنترول نمی شود

درختستان فاقد آبیاری، یعنی آبیاری مصنوعی کافی برای تولید محصول قابل فروش می باشد

رام پروگ:باغاتمرکباترهاشدهیامتروکرابهمواردذیلراپوربدهید

CQP.AWM@sdcounty.ca.govقرنطین مرکبات 

(858) 614-7770

mailto:CQP.AWM@sdcounty.ca.gov


ستید چی قسم بفهمیم در منطقه تحت قرنطین ه

.یا خیر

 https://www.cdfa.ca.gov/plant/mexfly/regulation.html

https://www.cdfa.ca.gov/plant/mexfly/regulation.html


!صرفاً یک مرور کلی-یادآوری 

 واهیم اگر سوالی دارید، لطفاً با بخش ما به تماس شوید و ما به شما کمک خ. مطالب برای مرور کلی استاین

!کرد

پروگرام نظارت بر حشره ُکش 
PRP.AWM@sdcounty.ca.gov

(858) 694-8980

پروگرام زنبورداری
LABS.AWM@sdcounty.ca.gov

(800) 200-2337

پروگرام درختستان متروک و رها شده
CQP.AWM@sdcounty.ca.gov

(858) 614-7770

mailto:PRP.AWM@sdcounty.ca.gov
mailto:LABS.AWM@sdcounty.ca.gov
mailto:CQP.AWM@sdcounty.ca.gov

