Kagawaran ng
Agrikultura ng County
ng San Diego, Mga Panukat
at mga Panimbang
Mexican Fruit Fly Quarantine 2022

Pangkalahatan
 Mga pesticide
 Pagkakakilanlan ng Numero ng Operator
 Mga Kinakailangan sa Pesticide ng Aplikator
 Mga Kinakailangan sa Kaligtasan ng Fieldworker
(Nagtatrabaho)

 Apiary(Bahay ng bubuyog)
 Mga pahiwatig ng bubuyog

 Mga napabayaan at Inabandunang ng Citrus Grove

Pagkakakilanlan ng Numero ng Operator
 Ang OPID ay kinakailangan gamitin upang ang
mga pesticide makabuo ng isang kalakal na
pang-agrikultura
 Numero ng pagkakakilanlan
 Bumili ng mga Pesticide
 Iulat ang paggamit
 Ang "OPID Number" ay naiiba sa isang "site ID"

na numero.

 Ang isang OPID ay kakaiba sa isang negosyo
(Hal, Daniel' Mga Avocado)
 Ang isang ID ng site ay kakaiba sa isang lokasyon
(Hal, 1234 Grove Road, Pauma Valley)

 Ang OPID ay magkakaroon ng hindi bababa
sa isang ID ng site.
 Mga maramihang lokasyon=maraming mga ID
ng site

 LAHAT ng may mga hawak ng OPID ay
napapailalim sa mga regular na inspeksyon ng
aming departamento.

Mga Kapaki-pakinabang na Paalala
 Ang mga Kinakailangan sa Humahawak ng Pesticide/Fieldworker
(Manggagawang bukid)
 Humahawak ng Pesticide - Mga empleyadong nag-aaplay ng pesticide o
lumahok sa aplikasyon ng pesticide
 Ang fieldworker (Manggagawang bukid)- Na mga empleyado na nagtatrabaho sa
isang ginagamot na field(bukid) sa loob ng 30 araw ng isang aplikasyon ng pisticide
ay itinuturing na "mga fieldworker(mangagawang bukid)" kahit ginagamit na nila ang
pesticide.
 Ito ay naiiba mula sa Re-entry Interval (REI).

 Ang mga empleyadong ito ay kailangang sanayin bago hawakan ang mga
pisticide o magtrabaho sa isang ginagamot na mga (kakahuyang)/fild(bukid).
 Kinakailangan ang taunang pagsasanay
 Dapat sanayin sa bawat grupo ng kemikal
 Siguraduhin na ikaw ay sinanay sa Malathion/Spinosad

 Suriin ang label at siguraduhin na nagbibigay ng wastong personal na
proteksyon sa kagamitan sa mga humahawak ng pisticide

Mga Babala ng Bubuyog!
 Ang ilang partikular na mga pisticide ay itinuturing na mataas na
nakakalason sa mga bubuyog at magkaroon ng mga karagdagang pagiingat na kinakailangan.
 Malathion

 Mga tumutukoy sa paghihigpit sa label.

 Mga paghihigpit sa aplikasyon sa namumulaklak na mga pananim.
 Maaaring kinakailangan ng 48-oras na abiso bago ang aplikasyon!

 Kontakin ang aming Programang Apiary Bee Hotline para sa
impormasyon tungkol sa mga nakarehistrong lokasyon ng
beekeepers na malapit sa iyong lokasyon.
 Telepono: 1-800-200-2337

 Website: https://beewhere.calagpermits.org/

Mga napabayaan at Inabandunang ng Citrus Grove
 Ang isang koleksyon ng mga hindi pa nakuha na mga puno ay na tanggihan ng orchard.
Silay ay nagpapakita ng mga palatandaan na malinaw na pagkabalisa o namamatay
 Hindi nagtagal hindi na sila maaaring ibalik sa komersyal na mabubuhay na kondisyon
ng produksyon

 Kadalasan ang isang kakahuyan ay nakaligtaan dahil ito ay hindi mabubuhay sa
pang-ekonomiya
 Karagdagang mga palatandaan:
 Hindi naani na prutas sa nakaraang 2 taon

 Ang kakahuyan ay hindi kontrolado para sa mga peste na pumipinsala sa halaman
o pananim
 Ang Grove ay walang irigasyon ang ibig sabihin, sapat na artipisyal na pagtutubig
para makabuo ng isang mabibiling pananim

 Iulat ang mga kapabayaan o inabandunang citrus grove sa:
Citrus Quarantine Program
CQP.AWM@sdcounty.ca.gov
(858) 614-7770

Paano upang malalaman kung
ikaw ay nasa quarantine zone.
 https://www.cdfa.ca.gov/plant/mexfly/regulation.html

Paalala - Isang maikling sumaryo lamang!
 Ito ay isang maikling sumaryo, kung may mga katanungan ka, tawagan
lamang ang aming departamento at tutulungan ka namin!

Programa sa Regulasyon ng Pesticide
PRP.AWM@sdcounty.ca.gov
(858) 694-8980

Programa ng Apiary

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

Napabayaan at Inabandunang Grove
Program (Programa ng Kakahuyan)
CQP.AWM@sdcounty.ca.gov
(858) 614-7770

