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Tổng quan

 Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

 Mã Số Nhà Điều Hành

 Yêu Cầu với Người Ứng Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

 Yêu Cầu về An Toàn của Người Làm Việc Thực Địa

 Ấp Ong

 Thông báo về ong

 Khu Vườn Cam Quýt Bị Bỏ Hoang và Quên Lãng



Mã Số Nhà Điều Hành

 OPID bắt buộc phải sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật để sản xuất nông sản

 Mã số

 Mua thuốc bảo vệ thực vật

 Báo cáo sử dụng

 “Số OPID” khác với “ID địa điểm”.

 OPID là duy nhất với mỗi doanh nghiệp
(Ví dụ: Daniel’s Avocados)

 ID địa điểm là duy nhất với mỗi vị trí
(Ví dụ: 1234 Grove Road, Pauma Valley)

 OPID sẽ có ít nhất một ID địa điểm.

 Nhiều địa điểm = nhiều ID địa điểm

 TẤT CẢ chủ sở hữu OPID phải chịu sự 

kiểm tra định kỳ của phòng chúng tôi.



Lời Nhắc Hữu Ích

 Yêu cầu của người xử lý thuốc bảo vệ thực vật/người làm việc thực địa

 Người xử lý thuốc bảo vệ thực vật - Nhân viên sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật hoặc tham gia vào quá trình ứng dụng thuốc bảo vệ thực vật

 Người làm việc thực địa - Những nhân viên làm việc tại địa điểm được xử lý trong 
vòng 30 ngày kể từ khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được coi là “người làm việc 
thực địa” bất kể họ có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay không.

 Điều này khác với Khoảng Thời Gian Vào Lại (REI).

 Những nhân viên này phải được đào tạo trước khi xử lý thuốc bảo vệ thực 

vật hoặc làm việc trong các cánh đồng/khu rừng được xử lý.

 Bắt buộc đào tạo hàng năm

 Phải được đào tạo về từng nhóm hóa chất

 Đảm bảo quý vị được đào tạo về Malathion/Spinosad

 Kiểm tra nhãn và đảm bảo cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp 

cho người xử lý thuốc bảo vệ thực vật



Cảnh Báo về Ong!

 Một số loại thuốc bảo vệ thực vật được coi là có độc tính cao đối với ong và có 

các yêu cầu phòng ngừa bổ sung.

 Malathion

 Tham khảo các hạn chế về nhãn.

 Hạn chế đối với cây trồng nở hoa.

 Có thể yêu cầu thông báo 48 giờ trước khi đăng ký!

 Liên hệ với Đường Dây Nóng về Ong của Chương Trình Ấp Ong của 

chúng tôi để biết thông tin về vị trí của những người nuôi ong đã đăng ký 

gần địa điểm của quý vị.

 Điện thoại: 1-800-200-2337

 Trang web: https://beewhere.calagpermits.org/

https://beewhere.calagpermits.org/


Khu Vườn Cam Quýt Bị Bỏ Hoang và Quên Lãng

 Tập hợp những khu rừng trái cây không theo ý muốn đang suy tàn. Chúng có dấu hiệu héo úa rõ 
ràng hoặc sắp chết

 Trong tương lai gần, chúng không thể được đưa trở lại điều kiện sản xuất khả thi về mặt thương mại

 Thường thì một khu rừng bị bỏ hoang vì nó không hiệu quả về mặt kinh tế

 Các dấu hiệu bổ sung:

 Trái cây không được thu hoạch trong 2 năm qua

 Khu rừng không được kiểm soát các loài gây hại phá hoại cây hoặc cây trồng

 Khu rừng không có hệ thống tưới tiêu, tức là tưới nước nhân tạo đủ để sản xuất một loại cây 

trồng có thể bán được trên thị trường

 Báo cáo những vườn cam quýt bị bỏ hoang hoặc quên lãng cho: 

Chương Trình Kiểm Dịch Cam Quýt 

CQP.AWM@sdcounty.ca.gov

(858) 614-7770

mailto:CQP.AWM@sdcounty.ca.gov


Làm thế nào để biết quý vị có đang 

ở trong vùng kiểm dịch hay không.

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

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


Nhắc nhở - Chỉ là một cái nhìn tổng quan!

 Đây là cái nhìn tổng quan, nếu quý vị có thắc mắc hãy gọi cho bộ phận của chúng tôi và 

chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị!

Chương Trình Quy Định Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

PRP.AWM@sdcounty.ca.gov

(858) 694-8980

Chương Trình Ấp Ong
LABS.AWM@sdcounty.ca.gov

(800) 200-2337

Chương Trình Khu Rừng Bị Bỏ Hoang và Quên Lãng
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

