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شماره شناسایی اپراتور

OPIDاورزی برای استفاده از آفت کش ها به منظور تولید یک کاالی کش
مورد نیاز است

شماره شناسایی

خرید آفت کش ها

گزارش استفاده

« شمارهOPID » متفاوت است« شناسه محل»با شماره.

OPID منحصر به فرد استکسبوکاربرای یک
(به عنوان مثال، آووکادوی دنیل)

 منحصر به فرد استمکانشناسه محل برای یک
(Grove Road،Pauma Valley 1234،  به عنوان مثال)

OPIDحداقل یک شناسه محل خواهد داشت.

 شناسه های محل متعدد= مکان های متعدد

 تمام دارندگانOPID تحت بازرسی های معمول بخش ما
.قرار می گیرند



نکات مفید

کارگر میدانی/الزامات افراد مسئول کنترل آفت کش ها

 کت می کنندکارکنانی که از آفت کش استفاده می کنند یا در استعمال آفت کش شر-افراد مسئول کنترل آفت کش

 پس از استفاده از آفت کش کار می کنند، روز30ظرفکارکنانی که در یک مزرعه تحت مراقبت -کارگر میدانی

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

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

 نددرختستان های تحت مراقبت آموزش ببین/این کارکنان باید قبل از کار با آفت کش ها یا کار در مزارع.

آموزش ساالنه الزامی است

باید در مورد هر گروه شیمیایی آموزش ببینند

 مطمئن شوید که درMalathion/Spinosadآموزش دیده اید

مینان برچسب را بررسی کنید و از ارائه تجهیزات حفاظت فردی مناسب به افراد مسئول کنترل آفت کش اط

حاصل کنید



!هشدار برای زنبورها

برخی از آفت کش ها برای زنبورها بسیار سمی هستند و الزامات احتیاطی بیشتری دارند.

ماالتیون

به محدودیت های برچسب مراجعه کنید.

 محصوالتشکفتنمحدودیت های کاربردی برای.

 قبل از استعمال نیاز باشدساعته48ممکن است به اطالع رسانی!

بوران برای دریافت اطالعات در مورد مکان زنبورداران ثبت نام شده در نزدیکی شما، با خط تلفنی زن

.برنامه زنبورداری ما تماس بگیرید

2337-200-800-1: تلفن

وبسایت :https://beewhere.calagpermits.org/

https://beewhere.calagpermits.org/


باغات مرکبات رها شده و متروک

رگ این درختان نشانه هایی از تخریب آشکار را دارند یا در حال م. مجموعه ای از درختان باغ بدون مراقبت که در حال زوال هستند
هستند

خیلی زود نمی توان آنها را به شرایط تولید تجاری مناسب بازگرداند

اغلب از یک درختستان غفلت می شود زیرا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده است

سایر نشانه ها:

 سال گذشته برداشت نشده است2میوه ای که در

درختستان برای مقابله با آفاتی که به گیاه یا محصول آسیب می رساند کنترل نمی شود

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

مه برنا:باغاتمرکباترهاشدهیامتروکرابهمواردزیرگزارشکنید

مرکباتقرنطینه 

CQP.AWM@sdcounty.ca.gov

(858) 614-7770

mailto:CQP.AWM@sdcounty.ca.gov


تید چگونه بفهمیم در منطقه تحت قرنطینه هس

.یا خیر

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

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


!فقط یک مرور کلی-یادآوری 

واهیم اگر سؤالی دارید، لطفاً با بخش ما تماس بگیرید و ما به شما کمک خ. این مطالب برای مرور کلی است

!کرد

برنامه نظارت بر آفت کش ها
PRP.AWM@sdcounty.ca.gov

(858) 694-8980

برنامه زنبورداری
LABS.AWM@sdcounty.ca.gov

(800) 200-2337

برنامه 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

