
Bạn Có Thể Làm Gì Để Giữ Cho Các Đường Thủy Của Chúng Ta Được Sạch Sẽ?
Sử dụng phân bón theo tỉ lệ sử dụng ghi trên nhãn và chỉ sử dụng ở lượng cần thiết cho cây.

Thu dọn tràn đổ.

Bón phân đều lên đất sao cho nó không bị cuốn trôi và có thể được cây hấp thu dễ dàng.

Sử dụng các BMP ngoại vi (cuộn rơm, hàng rào chắn bùn, v.v.) để giữ lại phân bón.

Sử dụng đất bổi để giảm nhu cầu về phân bón.

q u ậ n  s a n  d i e g o

dầu nhớt ôtô
Tất Cả Chúng Ta Hãy Góp Phần Mình!  
Hầu hết cư dân đều quan tâm đến việc giữ cho các đường thủy của 
chúng ta được sạch sẽ. Trên thực tế, các khảo sát được thực hiện ở khắp
Quận San Diego cho thấy rằng có trên 50% cư dân cho rằng ô nhiễm các 
bãi cát, ao hồ và sông suối của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp đến họ và 
gia đình họ.

Chúng Tôi Sẵn Sàng Giúp Đỡ.
Phân bón chứa các dưỡng chất có lợi cho thực vật. Tuy nhiên, những dưỡng chất này dễ dàng bị mưa 
hoặc nước tưới tiêu cuốn trôi. Nếu phân bón không được sử dụng đúng cách, chúng có thể đi vào hệ 
thống thoát nước mưa và chảy vào các đường thủy của chúng ta, ở đó chúng có thể làm chết cá và 
thực vật. Quá nhiều phân bón trong các đường thủy của chúng ta sẽ nuôi tảo, chúng phát triển nhanh 
trên bề mặt, chặn ánh nắng có lợi cho thực vật và cá bên dưới. Chương Trình Bảo Vệ Đường Phân 
Thủy Quận San Diego hỗ trợ cư dân trong nỗ lực ngăn chặn ô nhiễm bằng cách cung cấp những lời 
khuyên quan trọng này để ngăn chặn phân bón chảy vào hệ thống thoát nước mưa.

Nước được giải phóng vào đường phố, rãnh nước, và hệ thống thoát nước mưa tại Quận San Diego 
KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ trước khi chảy vào sông ngòi và biển tại địa phương chúng ta.Tất cả các 
nguồn ô nhiễm bị cấm rời khỏi nhà của bạn và chảy vào đường phố hoặc hệ thống thoát nước 
mưa. Chỉ có nước mưa được phép chảy vào đường phố và hệ thống thoát nước mưa.

1-888-846-0800
watersheds@sdcounty.ca.gov
www.sandiegocounty.gov/stormwater

Xin cảm ơn bạn đã góp phần 
mình bảo vệ các đường thủy 
của chúng ta.
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Gọi Cho Chúng Tôi Để Biết Thêm Thông Tin.


