Chương Trình Bảo Vệ Ong Mật của Quận San Diego mở rộng cơ hội nuôi ong tại các khu vực chưa
hợp nhất (unincorporated) của Quận San Diego, thúc đẩy việc nuôi ong có trách nhiệm và đảm bảo
an toàn công cộng. Để hỗ trợ người nuôi ong nuôi dưỡng các đàn ong khỏe mạnh và lành tính
những Thanh Tra Nuôi Ong (Apiary Inspectors) giám sát các vấn đề sâu bệnh của ong và xem xét
các biện pháp quản lý nuôi ong tốt nhất tại các khu nuôi ong.
ĐĂNG KÝ NUÔI ONG VÀ GIA HẠN HÀNG NĂM
Hàng năm, người nuôi ong tại tiểu bang California phải báo cáo số lượng và địa điểm các đàn ong
mật với Ủy viên Nông nghiệp trong quận tại địa phương vào ngày đầu tiên của tháng giêng và/hoặc
trong vòng 30 ngày kể từ ngày thu được ong. Việc đăng ký là theo luật của tiểu bang California và
pháp lệnh của Quận San Diego.
Mẫu Đăng Ký Nuôi Ong có thể được hoàn thành và gửi lại qua bưu điện, cùng với $10.00 phí đăng
ký (chỉ yêu cầu phí khi quý vị có từ 10 tổ ong trở lên), tới Sở Nông nghiệp, Cân và Đo Quận San
Diego. Nếu đàn ong của quý vị nằm trong khu vực chưa hợp nhất của Quận San Diego thì vui lòng
nộp danh mục Thực Hành Quản Lý Tốt Nhất (Best Management Practice) Cấp độ A (1-2 đàn), Cấp
độ B (3-20 đàn), hoặc Cấp độ C (21 đàn trở lên), kèm với mẫu đăng ký của quý vị. Nếu quý vị là
người đăng ký lần đầu và các đàn ong của quý vị nằm trong khu vực chưa hợp nhất của Quận San
Diego, vui lòn đồng thời hoàn tất khóa dạy nuôi ong trực tuyến.

