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Dự Án Ruồi Giấm Ngoại Lai California 
 

Bản sửa đổi 11/17/07 

 

 

Danh Sách Kiểm Tra Sự Tuân Thủ  
của Người Trồng (cho mỗi khu rừng) 

Đối với Người Trồng: vui lòng mang thông tin này đến dự án kiểm dịch để đăng ký: 

Tên Người Trồng:                                                               Điện Thoại: (      )                                                                                                               

Tên Trang Trại:   

Địa Chỉ Gửi Thư:    

Vị Trí Thực Địa:    

Vui lòng điền vào bảng dưới đây với tài sản, diện tích và ID Địa Điểm thuộc Quận* 

nằm trên khu rừng/bất động sản được chỉ định ở trên là nơi ký sinh của ruồi giấm:  
 

Tài sản Acre ID Địa Điểm thuộc Quận (theo tài sản) 

   

   

   

   

*Yêu cầu áp dụng thuốc diệt côn trùng, bởi ủy viên nông nghiệp quận của quý vị. 

Nếu quý vị là người quản lý khu rừng, người cho thuê hoặc người hái lượm, vui lòng 

mang theo bằng chứng về vai trò quản lý có chữ ký của chủ sở hữu bất động sản 

(hoặc Phụ Mục về Ban Quản Lý Khu Rừng có chữ ký), bằng chứng cho thuê tài sản 

và/hoặc văn bản cho phép thu hoạch trái cây của chủ sở hữu. 
 

Thông tin gợi ý khác để Người Trồng mang đến Dự Án: 

Tên người đăng ký:  

Mặt đất hoặc trên không (nếu có):  

Tên người thu hoạch:  

Tên người vận chuyển:  

Nhà đóng gói:  

Công ty quản lý khu rừng:  

Loại thuốc bảo vệ thực vật:  

(Các) khu rừng của quý vị được xác định 
như thế nào: 

 

Loại thu hoạch, ví dụ như hái theo kích cỡ:  

ID Nhà Điều Hành Quận:  

Ngoài ra, nếu có, vui lòng mang theo bản đồ khu rừng của quý vị 

USDA/CDFA chân thành cảm ơn quý vị đã  

tuân thủ Dự Án Loại Bỏ Ruồi Giấm! 


