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مقاطعة سان دييغو برنامج ح�ية مستجمعات ا�ياه
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ا�زيد من النصائح  > > >

القضاء ع أماكن �و الذباب وتكاثره.
قتل الطفيليات الضارة (�ا � ذلك بيض الدود)، والبكت�يا، وبذور الحشائش.

تقليل حجم ا�واد الخام �قدار النصف.
القضاء ع الروائح الكريهة.

غ� ُمكل¡ف نسبيًا ويسهل القيام به نظرًا لبساطته.
 إنشاء منتج نها» يعد تعديªً رائًعا لل¨بة وطبقة تخصيب عضوية ¦كن استخدامها � الحدائق

وا�راعي وا�ناظر الطبيعية.
تقليل احتµلية خروج مياه الجريان السطحي ا�لوثة من إسطبªت وبيوت الخيول.

�اذا نستخدم روث الحيوانات كس�د؟
ينتج الخيل � ا�توسط 50 رط�ً من الروث يومًيا - أي طنان � السنة الواحدة!

 مثل� تعد إدارة ال�ف الصحي � ا�ناطق الح¡ية عن�ًا مهً� لصحة ا�نسان، فإن إدارة

الس�د العضوي مهمة لصحة الخيول.

 هناك طريقتان شائعتان للتعامل مع الروث (الس�د العضوي)، تتمثل إحداه� � خلطه مباªة

� تربة أرا¸ ا�ناظر الطبيعية أو طلب إزالته من ِقَبل إحدى ªكات تجميع ونقل الروث.

 إ¿ أنه مع بذل القليل من الوقت والطاقة، ¹كن تحويل الروث إ¼ منتج مفيد بشكل رائع ¹كن

ب أي حديقة أو منظر طبيعي. Áأن يُخص

 ¿ يتم ع�ج ا�ياه التي يتم إط�قها � الشوارع وا�زاريب ومصارف مياه العواصف �
 مقاطعة سان دييغو قبل أن تصل إ¼ الجداول واÈنهار ا�حلية وإ¼ ا�حيط. يحظر خروج

 جميع مصادر التلوث من ا�متلكات الخاصة بك ودخولها إ¼ الشوارع أو مصارف مياه
العواصف. يسمح فقط بوجود مياه اÈمطار � الشوارع ومصارف مياه العواصف.

 ا�ساعدة  ح�ية مجاري ا�ياه عن طريق تسميد روث الخيل. ستساعدك النصائح الواردة
 الخلف ع� طول الطريق.

التسميد وإدارة اÈسمدة العضوية
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فوائد تسميد روث الخيل

ح�ية مجاري
ا�ياه

بخطوات

¹كننا

قليلة.



شكًرا لك ع� قيامك بدورك
 � ح�ية ا�جاري ا�ائية.

برنامج ح�ية مستجمعات ا�ياه � مقاطعة سان دييغو
watersheds@sdcounty.ca.gov | www.sandiegocounty.gov/stormwater

1-888-846-0800

 �زيد من ا�علومات عن اللوائح التنظيمية، اتصل بإدارة التخطيط والخدمات

التنموية التابعة للمقاطعة ع� 496-0692 (858).

ا�وارد

إعادة التدوير � مقاطعة سان دييغو
www.wastefreesd.org  |  1-877-R-1-EARTH (1-877-713-2784)

 مركز سو¿نا ل�بتكار البيئي
www.solanacenter.org  |  (760) 436-4986 x700
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الصناديق
صندوق 5 بوصات × 5 بوصات × 5 بوصات واحد لكل حصان.

إذا م¾ت كمية الروث أك¼ من ستة صناديق، فقد تحتاج إº التفك� � نظام التسميد الركامي.

التغطية
 قم بتغطية الركام للمساعدة � اÀحتفاظ برطوبته وتجنب تلوث مياه الجريان السطحي خªل

 ا�طر.

الركام
 يُفضل أن تكون مساحة الركام ع اÃقل 4 بوصات × 4 بوصات × 4 بوصات لتحقيق درجات

الحرارة ا�طلوبة للتسميد.
وينبغي أن يكون عرض القاعدة ضعف ارتفاعها.

ا�وقع
ضع الركام (كومات الركام) ع بعد 150 قدًما ع اÃقل من أنظمة التÉيف، والÈك، واÆبار.

قم بإنشاء مناطق عازلة وا�حافظة عليها.
كو¡م الركام ع سطح تربة مضغوطة، � صناديق كب�ة، أو ع لوح خرساÍ أو أسفلتي.

قلب الركام
 لتجنب مشاكل اÃمراض والحفاظ ع ارتفاع درجات الحرارة، يجب قلب الركام مرة واحدة تقريبًا

� اÃسبوع.

الËطيب با�ياه
يجب الحفاظ ع السµد العضوي رطبًا مثل اÐسفنج ا�عصور.

À ينبغي �ياه الجريان السطحي مغادرة ا�نطقة.

 يتطلب قانون ح�ية مستجمعات ا�ياه الصادر عن ا�قاطعة تنظيف الروث مرتÓ � اÃسبوع ع
اÃقل وتحويله إº سµد أو تخزينه بطريقة Õنع الجريان السطحي قبل التخلص منه.

 يُسمح بتحويل روث الخيول إº سµد � مقاطعة سان دييغو كاستخدام ملحق �الØ الخيول
السكنية.

¦كن Ãصحاب ا�نازل استخدام السµد النها» � ا�وقع أو التخلص منه، لكن À ¦كنهم بيعه.

اقËاحات لض�ن نجاح التسميد

لوائح ا�قاطعة التي تحمي صحتك، ومياهك، وأرضك


