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English
Active ingredient
Acute effect
Acute onset
Adjuvants
Administrative civil penalty
Administrative Procedure Act
Adverse effects
Adverse Effects Advisory Panel
Adverse health effect
Aerial applicator
Aerial spraying
Agitators
Agricultural chemicals
Agricultural commissioner
Agricultural commissioner’s office
Agricultural Pest Control
Advisory Committee
Agricultural pesticide
Agricultural use requirements
Agricultural workers
Agricultural-urban interface
Air blast sprayer
Air monitoring project
Air pollution
Air pollution control district
Air quality
Air quality management district
Air quality standards
Air Resources Board

Punjabi equivalent
ਿਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ
ਤੀਖਣ ਪ�ਭਾਵ
ਤੀਖਣ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ

ਸਹਾਇਕ

ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਿਸਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ�ਿਿਕਰਆ ਅਿਿਧਨਯਮ
(ਐਿਿਡਮਨਸਟ�ੇਿਟਵ ਪ�ੋਸੀਜ਼ਰ ਐਕਟ)
ਪ�ਤੀਕੂਲ ਅਸਰ
ਪ�ਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ
ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਅਸਰ
ਏਿਰਅਲ ਐਪਲੀਕੇਟਰ
ਹਵਾਈ ਿਛੜਕਾਅ
ਉਤੇਜਕ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸਾਇਣਕ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟ ਿਨਯੰਤਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ�
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ- ਿਸ਼ਹਰੀ ਇੰਟਰਫੇਸ
ਏਅਰ ਬਲਾਸਟ ਸਪ�ੇਅਰ
ਹਵਾਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ�ਾਜੈਕਟ

ਹਵਾ ਪ�ਦਸ਼
ੂ ਣ

ਹਵਾ ਪ�ਦਸ਼
ੂ ਣ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਡਿਸਟ�ਕਟ
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ�ਬਧ
ੰ ਨ ਿਜਲਾ
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਧਰ (ਿਮਆਰ)
ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਸ ਬੋਰਡ

Algicides
Alternative agricultural
Annual blue grass
Antifouling paint
Antimicrobial pesticide
Aphids
Application pattern
Application tank
Application-specific information display
Apron
Attainment area
Attractants
Authority to inspect
Backflow of liquid
Backflow prevention
Backflow valve
Back-pack sprayer
Bag burning
Bait station
Beetles
Belly grinders
Bermuda grass
Best management practices (BMPs)
Biochemical product
Biocides
Biological control
Birth Defect Prevention Act
Blank granules

�ਲੀਨਾਸ਼ਕ
ਿਵਕਲਿਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਸਾਲਾਨਾ ਨੀਲਾ ਘਾਹ
ਬਦਬੂ ਰੋਕੂ ਪਟ
�
ਰੋਗਾਣੁਰੋਧੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਐਿਫਡਸ(ਿਟੱ ਡੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਕਸਮ)
ਪਰਯੋਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਪਰਯੋਗ ਲਈ ਟ�ਕ
ਪਰਯੋਗ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ
ਪੇਸ਼ਬੰ ਦ
ਪਾਪਤੀ
�
ਖੇਤਰ
ਆਕਰਸ਼ਕ
ਮੁਆਇਨ� ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ
ਤਰਲ ਦਾ ਉਲਟਾ ਿਨਕਾਸ
ਉਲਟ ਿਨਕਾਸੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਉਲਟ ਿਨਕਾਸੀ ਵਾਲਵ
ਬੈਕ-ਪੈਕ ਸਪ�ੇਅਰ
ਥੈਲਾ ਜਲਾਉਣਾ
ਦਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਬ�ਡਾ
ਬੈਲੀ ਗਰਾਇੰ ਡਰ (ਇੱ ਕ ਤਰ� ਦਾ ਖੇਤੀ ਯੰ ਤਰ)
ਬਰਮੂਡਾ ਘਾਹ
ਸਰਵ-�ਤਮ ਪਰਬੰ ਧਨ ਤਰੀਕੇ (BMPs)
ਬਾਇਓਕੈਿਮਕਲ ਉਤਪਾਦ
ਬਾਇਓਸਾਈਡਸ
ਜੈਿਵਕ ਿਨਯੰ ਤਰਣ
ਜਮ�ਦਰੂ ਿਵਕਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੰੂਨ
ਫੋਕੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ

Blossom blight
Blower
Branch dieback
Brand name
Brown rot
Bud
Buffer (acidifier)
Buffer zone
Bug
Bug bomb
Bypass system
Byproduct
Cabbage looper

ਬੂਰ ਦਾ ਨਾਸ
ਬਲੋ ਅਰ
ਸ਼ਾਖਾ ਮਰੋੜ
ਬਰ�ਡ ਦਾ ਨਾਮ
ਪੌਦੇ ਦੀ ਭੂਰੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਕਲੀ
ਿਵਚਕਾਰਲਾ (ਐਿਸਿਡਫਾਈਰ)
ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਖੇਤਰ
ਖਟਮਲ, ਬਗ, ਮ�ਙਣੂ
ਬਗ ਬੰ ਬ
ਬਾਈਪਾਸ ਪ�ਣਾਲੀ
ਗੌਣ-ਉਪਜ
ਗੋਭੀ ਲੂਪਰ (ਕੀਡਾ)

California Agricultural Commissioners
and Sealers Association (CACASA)

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ
ਅਤੇ ਸੀਲਰਸ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ (CACASA )

California Code of Regulations

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ

California Environmental Protection
Agency

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਏਜੰ ਸੀ

California Environmental Quality Act

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਕਾਨੰੂਨ

California Pesticide Information
Portal (CalPIP)

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ
(CalPIP)

Canker

ਰੱ ੁਖ ਦੀ ਿਛਲ ਦਾ ਰੋਗ (ਕਕਰ)
�

Canola Oil
Canopy (tree)

ਕਨ�ਲਾ ਤੇਲ
ਛਤਰ ( ਰੱ ੁਖ )

Carbamates

ਕਾਰਬਾਮੇਟ

Carpenter worm

ਕਾਰਪ�ਟਰ ਵਰਮ (ਲੱ ਕੜੀ ’ਤੇ ਲੱ ਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ
ਕੀੜਾ)
ਸਾਹ ਯੰ ਤਰ ਦਾ ਕਾਰਟਿਰਜ

Cartridge respirator

Caterpillars

ਲਾਰਵਾ

Caution (as signal word on label)

ਸਾਵਧਾਨ (ਲੇਬਲ �ਤੇ ਸੰਕਤ
ੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿ
ਵੱਚ)

Center for Analytical Chemistry

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੈਿਮਸਟਰੀ ਕ�ਦਰ (ਸ�ਟਰ ਫਾਰ
ਐਨਾਿਿਲਟਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)

Central location
Certificates of registration
Certification
Certified private applicator
Chalk
Checklist
Checklist for planning a pesticide
application
Chemical-resistant apron
Chemical-resistant clothing
Chemical-resistant gloves
Chemigation
Chlorinated hydrocarbons
Cholinesterase
Cholinesterase inhibition
Chronic effect
Chronic onset
Chronic toxicology data
Class 1 disposal site
Clay
Clear-winged moth
Closed mixing system
Colonial bentgrass
Common name (of a pesticide)

ਕ�ਦਰ ਸਥਾਨ
ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਦਾ ਪਮਾਣ
�
ਪੱ ਤਰ
ਪ�ਮਾਣ ਪੱ ਤਰ
ਪ�ਮਾਿਣਤ ਿਨ�ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਟਰ
ਚਾਕ
ਜ�ਚ ਸੂਚੀ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ�ਚ ਸੂਚੀ
ਰਸਾਇਣ-ਰੋਧਕ ਪੇਸ਼ਬੰ ਦ
ਰਸਾਇਣ-ਰੋਧਕ ਕੱ ਪੜੇ
ਰਸਾਇਣ-ਪ�ਤੀਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨ�
ਕੈਮੀਗੇਸ਼ਨ
ਕਲੋ ਰੀਨ ਯੁਕਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ
ਕੋਿਲਨਸਟ�ੇਜ਼
ਕੋਿਲਨਸਟ�ੇਜ਼ ਮਨਾਹੀ
ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਅਸਰ
ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਜ਼ਿਹਰ ਿਵਿਗਆਨ ਡੈਟਾ
ਦਰਜਾ 1 ਿਨਪਟਾਨ ਜਗ�ਾ
ਿਮੱ ਟੀ
ਸਾਫ਼-ਪੰ ਖ� ਵਾਲਾ ਕੀਟ
ਬੰ ਦ ਿਮਸ਼ਰਣ ਪ�ਣਾਲੀ
ਕਲੋ ਿਨਅਲ ਬੈਨਗਰਾਸ
ਆਮ ਨਾਮ (ਇੱ ਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ)

Compliance action
Compliance assessment
Compliance assistance
Compliance interview
Compressed air sprayer
Computer model
Compost
Conditional registration
Confined aquifer
Conflict with label
Consumer fact sheets
Contents statement
Continuing education
Cooperative agreement (with U.S.
EPA)
County registration
Cover crop
Coveralls
Crack and crevice
Crank
Crape myrtle
Crisis exemption
Criteria air pollutant
Cultural activities (on a crop)
Cumulative risk
Danger (as signal word on label)
Data acquisition
Data base

ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਨੁਪਾਲਨ ਮੁਲ�ਕਣ
ਅਨੁਪਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਨੁਪਾਲਨ ਇੰ ਟਰਿਵਊ
ਕੌ ਮਪੈ�ਸਡ ਹਵਾ ਸਪ�ੇਅਰ
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਮਾਡਲ
ਬਨਸਪਤੀ ਖਾਦ
ਸ਼ਰਤੀਆ ਦਾਖਲਾ

ਸੀਿਮਤ ਭੂ-ਜਲ ਸਤਹ
ਲੇ ਬਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�
ਖਪਤਕਾਰ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਿਬਓਰਾ
ਚਲੰਤ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਸਿਹਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ (ਅਮਰੀਕਾ EPA ਦੇ ਨਾਲ)
ਕਾ�ਟੀ ਰਿਜਸਟਰੀ
ਕਵਰ ਫਸਲ
ਕਵਰਆਲਸ (ਸਾਰਾ)
ਕਰੈਕ ਅਤੇ ਦਰਾਰ
ਅਸਿਥਰ
ਕਰੇਪ ਿਮਰਟਲ (ਦਰਖਤ)
ਸੰ ਕਟ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟ
ਪੈਮਾਨਾ ਹਵਾ ਪਦ
� ੂਸ਼ਕ
(ਇੱ ਕ ਫਸਲ �ਤੇ) ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਕੁੱ ਲ ਜੋਖਮ
ਖਤਰਾ (ਲੇ ਬਲ �ਤੇ ਸੰ ਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ)
ਅੰ ਕਡਾ ਪਾਪਤੀ
�
ਅੰ ਕੜਾ ਸੰ ਗ�ਿਹ

Data call-in
Data collection
Data gap
Dealer designated agent
Defoliants
Degradation product
Department of Consumer Affairs
Department of Fish and Game
Department of Food and Agriculture
Department of Health Services
Department of Industrial RelationsCal/OSHA
Department of Pesticide Regulation
Department of Toxic Substances
Control
Deposition aids
Detoxification
Diamondback moth
Dieback
Dietary exposure
Dietary risk assessment
Diluent
Dipstick
Direct supervision
Directions for use
Disability
Disc-core nozzles
Disinfectants

ਅੰ ਕੜਾ ਮੰ ਗਵਾਉਣਾ
ਡੈਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ
ਡੈਟਾ ਅੰ ਤਰ
ਡੀਲਰ ਿਨਯੁਕਤ ਏਜੰ ਟ
ਪੱ ਤਾ ਝਾੜੂ ਰਸਾਇਣ
ਖੁਰਨ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਿਵਭਾਗ
ਮੱ ਛੀ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰ ਛੀ ਿਵਭਾਗ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ
ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਿਵਭਾਗ
ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਭਾਗ ਸੀਏਏਲ / ਓ ਏਸ ਏਚ
ਏ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾ ਨ
ੰ ਨ
ੂ � ਅਤੇ ਿਨਯਮ�
ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ
ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵਭਾਗ
ਗਵਾਹੀ ਸਹਾਇਕ
ਿਵਸ਼ਹਰਣ
ਡਾਇਮੰ ਡਬੈਕ ਕੀਟ
ਡਾਈ-ਬੈਕ
ਆਹਾਰ ਪਰਭਾਵ
ਆਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲ�ਕਣ
ਘੋਲਕ
ਿਡਪਸਿਟਕ
ਿਸੱ ਧੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਵਰਤ� ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ- ਿਨਰਦੇਸ਼
ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ
ਿਡਸਕ-ਕੋਰ ਨੌਜ਼ਲਸ
ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ

Dislodgeable leaf residue

ਪੱ ਿਤਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੰ ੂਹਦ

Ditch

ਖਾਈ

Division 6 - Pest Control Operations
(FAC)
Division of Administrative Services
Division of Pest Management,
Environmental Monitoring,
Enforcement and Licensing
Doctor’s First Report
Dormant period
Dormant spray
Dose
Dose-response assessment
downwind
DPR Fund
Drift Minimization Initiative
Drift, pesticide
Drift, substantial
Drip irrigation
Drop-crotch pruning
Drum
Dual-use product
Duration of exposure
Dusts
Early entry
Earwigs
Effectiveness evaluation (of CACs)
Efficacy
Electrostatic sprayer

ਿਡਵੀਜਨ 6 - ਕੀਟ ਕਾਬੂ ਸੰ ਚਾਲਨ (ਏਫਏਸੀ)
ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ

ਕੀਟ ਪਰਬੰ ਧਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਪਾਲਣ
ਅਤੇ ਲਾਇਸ�ਿਸੰ ਗ ਿਡਵੀਜ਼ਨ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਿਸਥਲ ਿਮਆਦ
ਿਸਥਲ ਸਪਰੇ
ਖੁਰਾਕ
ਖੁਰਾਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਮੁਲ�ਕਣ
ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਫੰ ਡ
ਹੇਠਲਾ ਪਿਹਲ ਵਹਾਅ
ਵਹਾਅ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਵਹਾਅ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਬੂੰ ਦ-ਬੂੰ ਦ ਿਸੰ ਚਾਈ
ਡਰਾਪ-ਕ�ੋਚ ਛੰ ਗਾਈ
ਡਰੱ ਅਮ
ਦੋਹਰੀ-ਵਰਤ� ਉਤਪਾਦ
ਜੋਖਮ ਦੀ ਿਮਆਦ
ਧੂੜ
ਜਲਦੀ ਪਰਵੇਸ਼
ਕੰ ਨਖਜੂਰਾ
ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ (CACs ਦਾ)
ਪ�ਭਾਵਪੂਰਣਤਾ (ਕੁਸ਼ਲਤਾ)
ਇਲੇ ਕਟਰੋਸਟੈਿਟਕ ਸਪ�ੇਅਰ

Embankment

ਬੰ ਨ�

Emergency exemption from registration ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਤ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਛੂਟ
Emergency regulation
Emission factor
Emission inventory
Emulsifiable concentrates
Enclosed cab (on tractor)
Endangered species
Enforcement action
Enforcement Action Database (EnfAct)
Enforcement guidelines
Engineering controls
Environmental fate data
Environmental justice
Environmental monitoring
Environmental Monitoring Branch
EPA worker training verification card
Equipment hopper
Establishment (e.g., location where
pesticide is manufactured)
Exotic pest project
Experimental use permit
Exposure
Exposure assessment
Exposure mechanism
Exposure scenario
External Affairs, Office of
Faceshield

ਐਮਰਜਸੀ
� ਕਾਨੰ ੂਨ
ਿਨਕਾਸ ਕਾਰਕ
ਿਨਕਾਸ ਸੂਚੀ
ਿਮਸ਼ਰਤ ਘੋਲ ਦੇ ਗਾਡੇ ਰਵੇ
ਨੱਥੀ ਕੈਬ (ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰ ਦ ਕੇਿਬਨ ’ਤੇ)
ਲੁਪਤ ਪ�ਜਾਤੀਆਂ
ਪਾਲਣ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਾਲਣ ਕਾਰਵਾਈ ਡੈਟਾਬੇਸ (EnfAct)
ਪਾਲਣ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼
ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ ਿਨਯੰ ਤਰਣ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਥਤੀ ਅੰ ਕੜੇ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਨਆਂ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ
EPA ਕਰਮਚਾਰੀ ਟ�ੇਿਨੰ ਗ ਜ�ਚ ਕਾਰਡ
ਇਿਕਊਪਮ�ਟ ਹਾਪਰ
ਸੰਸਥਾਨ (ਿਜਵ� ਉਹ ਜਗ�ਾ ਿਜੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿ
ਤਆਰ ਹੰੁ ਦਾ ਹੈ)

ਵਿਚੱ ਤਰ ਕੀਟ ਯੋਜਨਾ

ਪ�ਾਯੋਿਗਕ ਵਰਤ� ਲਈ ਪਰਿਮਟ
ਪਰਭਾਵ
ਪਰਭਾਵ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ
ਪਰਭਾਵ ਤੰ ਤਰ
ਪਰਭਾਵ ਿਦ�ਸ਼
ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ
ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ

Farm
Farm advisor
Farm employees
Farm labor contractor
Farm manager
Farm owner
Farm profile
Farm workers
Farmer
Farming operation
Feasible alternative
Federal Insecticide, Fungicide and
Rodenticide Act (FIFRA)
Fescue
Field fumigation
Field posting
Field studies
Field workers
Filling hose
Fixed-wing aircraft
Fittings
Flagger
Flood irrigation
Flowable
Flow meter
Flow rate
Flypaper
Foggers, insect foggers
Food and Agricultural Code

ਖੇਤ
ਖੇਤ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਖੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠ� ਕੇਦਾਰ
ਖੇਤ ਪਬੰ
� ਧਕ
ਖੇਤ ਮਾਿਲਕ
ਫ਼ਾਰਮ ਪ�ੋਫ਼ਾਈਲ
ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਿਕਸਾਨ
ਖੇਤੀ ਕੰ ਮ ਕਾਜ
ਸੰ ਭਵ ਿਵਕਲਪ
ਫੈਡਰਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੂਸਮਾਰ
ਕਾਨ
ੰ ਨ
ੂ F( IFRA)
ਇਕ ਘਾਹ ਬੂਟੀ (ਫੈਸਕਯੂ)
ਖੇਤ ਦੀ ਧੂਣੀ
ਖੇਤਰੀ ਪੋਸਿਟੰ ਗ
ਖੇਤਰੀ ਅਿਧਐਨ (ਘੋਖ)
ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਨਲੀ
ਿਫਕਸਡ-ਿਵੰ ਗ ਹਵਾਈ-ਜਹਾਜ਼
ਪੱ ਕੀ ਤਰ�� ਲੱਗੀਆਂ ਚੀਜ਼�
ਫਲੈ ਗਰ
ਹੜ� ਿਸੰ ਚਾਈ
ਵਹਾ ਦੇ ਯੋਗ
ਵਹਾ ਦਾ ਮੀਟਰ
ਵਹਾ ਦੀ ਦਰ
ਫਲਾਈ ਪੇਪਰ
ਫੌਗਰ, ਕੀਟ ਫੌਗਰ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਡ

Food Quality Protection Act
Food safety
Full-face respirator
Fumigants
Functional equivalency
Fungicides
Fungus gnats
Gear settings
Geographic information system (GIS)
Good hygiene
Granular applicator
Grasshopper
Gravitational water, gravity water
Green house
Ground application
Ground water
Ground water protection
Ground water protection area
Grower
Gumming
Handler, pesticide
Hand-operated
Handout material
Harvest interval
Hazard communication
Hazard communication program
Hazard identification

ਭੋਜਨ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਅਿਧਿਨਯਮ
ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਫੁਲ-ਫੇਸ ਸ਼ਵਾਸ ਯੰ ਤਰ
ਧੰ ੂਏ ਂ ਦੀ ਤਰ�� ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਕਾਿਰਆਤਮਕ ਸਮਾਨਤਾ
ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ
ਕਵਕ ਕੁਤਡੀ
ਗੀਅਰ ਸੈਿਟੰ ਗਸ
ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਣਾਲੀ (GIS)
ਚੰ ਗੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ
ਬਰੀਕ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਐਪਲੀਕੇਟਰ
ਿਟੱ ਡਾ; ਿਟੱ ਡੀ
ਗੁਰਤ
ੁ ਾਕਰਸ਼ਕ ਸੰਬੰਧੀਪਾਣੀ, ਗੁਰਤ
ੁ ਾਕਰਸ਼ਣ
ਪਾਣੀ
ਗਰੀਨ ਹਾਉਸ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਤ�
ਭੂਮੀ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਉਤਪਾਦਕ
ਗੂੰ ਦ
ਹ�ਡਲਰ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਹੱ ਥ� ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ
ਹ�ਡ ਆਊਟ ਸਮਗਰੀ
ਵਾਢੀ ਅੰ ਤਰਾਲ
ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੰ ਚਾਰ
ਖ਼ਤਰਾ ਸੰ ਚਾਰ ਪੋ�ਗਰਾਮ
ਖ਼ਤਰਾ ਪਿਹਚਾਣ

Hazardous air pollutant (HAP)
Healthy Schools Act
Hearing officer
Heat stress
Herbicides
Home use pesticide
Home-and-garden use
Honey dew
Hopper
Hose end sprayer
Household pesticide
Illegal pesticide use
Industrial use pesticide
Inert ingredients
Information Technology Branch
Ingredient statement
Initial statement of reasons
Insect growth regulators
Insecticides
Inspection
Inspection, pre-application
Inspector
Institutional use
Integrated Waste Management Board
Interim registration
Investigation, episode
Investigation, illness
Investigative sampling

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ�ਦੂਸ਼ਕ (HAP)
ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਸਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਗਰਮੀ ਤ� ਤਣਾਓ
ਜਡੀ ਬੂਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ
ਘਰੇਲੂ ਵਰਤ� ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਵਰਤ� ਲਈ
ਬੂਿਟਆਂ ਤ� ਿਨਕਿਲਆ ਸ਼ੈਹਦ, ਮਧੂ
ਪਤੰ ਗਾ

ਂ ਸਪੇ�ਅਰ
ਹੋਜ਼ ਐਡ
ਘਰੇਲੂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤ�
ਸਨਅਤੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਅਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਤੱ ਤ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ
ਮੂਲ-ਸਮੱ ਗਰੀ ਸੂਚੀ
ਕਾਰਣ� ਦੀ ਅਰੰ ਭਕ ਸੂਚੀ
ਕੀਟ ਿਵਕਾਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਮੁਆਇਨਾ
ਮੁਆਇਨਾ, ਪੂਰਵ-ਪ�ਯੋਗ
ਿਨਰੀਖਕ
ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਵਰਤ�
ਇੰ ਟੀਗ�ੇਿਟਡ ਕਚਰਾ ਪਬ
� ੰ ਧਨ ਬੋਰਡ
ਮੱ ਧਵਰਤੀ ਪੰ ਜੀਕਰਣ
ਜ�ਚ , ਭਾਗ
ਜ�ਚ , ਰੋਗ
ਖੋਜ ਨਮੂਨ�

IPM Innovator
IPM manuals
IPM Pest Management Guidelines
Label
Label amendment
Label Resource Center (DPR)
Labeling
Lacewings
Lady beetles
Landfill
Landscape maintenance
Lawn grubs
Leaching
Leafhoppers
Leafminer
Leafroller
Lice
Licensed pest control dealers
Licensing
Licensing and Certification Program
Life stages
Likely to enter
Liquid formulations
Loam
Local enforcement
Location-specific (information on
permit)
Longhorn borer

IPM ਖੋਜਕ
IPM ਿਕਤਾਬਚਾ
IPM ਕੀਟ ਪ�ਬੰ ਧਨ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਲੇ ਬਲ
ਲੇ ਬਲ ਸੋਧ
ਲੇ ਬਲ ਵਸੀਲਾ ਕ�ਦਰ (DPR)
ਲੇ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ
ਫ਼ੀਿਤਆਂ ਵਰਗੇ ਖੰ ਭ� ਵਾਲੇ ਕੀਟ
ਬ�ਡੀ
ਰੱ ਦੀ ਮਾਲ ਦੱ ਬਣ ਦੀ ਜਗ�ਾ
ਭੂਮੀ ਿਦ�ਸ਼ ਦੇਖ-ਭਾਲ
ਘਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ੁਡੀਆਂ
ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ
ਪੱ ਿਤਆਂ ਵਾਲੇ ਿਟੱ ਡੇ
ਪੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕੱ ਢਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ
ਪੱ ਤਾ ਲਪੇਟਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ
ਜੂੰ ਆਂ
ਲਾਈਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਵਪਾਰੀ
ਲਾਈਸੰ ਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ
ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਪਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਤਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ
ਗੰ ੁਨ�ੀ ਹੋਈ ਚੀਕਨੀ ਿਮੱ ਟੀ
ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਅਮਲ

ਸਥਾਨ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ( ਪਿਰਮਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ)
ਲੰਬੇ ਿਸੰਗ� ਵਾਲਾ ਛੇਦਕ

Louse

ਜੂੰ

Maintenance gardener

ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀ

Management Agency Agreement
(MAA)
Manufacturing-use product

ਪ�ਬੰ ਧਨ ਏਜੰ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ (MAA)

Margin of exposure

ਜੋਖਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

Marketplace Surveillance Program
Mask chafer
Material safety data sheet
Mealybug
Medical monitoring
Medical supervision
Medical Toxicology Branch
Memorandum of understanding (MOU)
Metabolite
Microbials
Mill assessment
Mill assessment rate
Mill disbursement

ਵਰਤ-� ਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਮਾਸਕ ਭੰ ੂਡ
ਪਦਾਰਥ ਸੁਰੱਿਖਆ ਡੈਟਾ ਸ਼ੀਟ
ਡੱ ਬ-ਖੜੱ ਬਾ ਕੀੜਾ
ਿਚਿਕਤਸਾ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਿਚਿਕਤਸਾ ਦੇਖ-ਰੇਖ
ਿਚਿਕਤਸਾ ਜ਼ਿਹਰ ਿਵਿਗਆਨ ਸ਼ਾਖਾ
ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (MOU)
ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ
ਜੀਵਾਣੂ
ਿਮਲ ਮੁਲ�ਕਣ
ਿਮਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਰ
ਿਮਲ ਅਦਾਇਗੀ

Mills (as in “2.1 mills on each dollar of
pesticide sales”)

ਿਮਲ (“ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ
ਡਾਲਰ �ਤੇ 2 . 1 ਿਮਲ�” ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ) ਿਮਲਸ

Minimal Exposure Pesticide list

ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਪਭਾਵ
�
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੂਚੀ

Mite
Miticides
Mitigation measure
Mitigation option
Mix tank
Mix/load

ਘੁਣ
ਘੁਣਨਾਸ਼ਕ
ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ
ਿਮਸ਼ਰਨ ਟ�ਕ
ਿਮਸ਼ਰਨ/ਲੋ ਡ

Monthly pesticide use report

ਮਾਿਸਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ

Moth

ਪਤੰ ਗਾ

Mulch
Mulching
Multiresidue screening test
National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH)
Negotiated work plan
Nematicides
New active ingredient
Nits
Non-agricultural pesticide
Nonattainment area
Noncompliance
Nonpoint pollution
Nontarget organisms
No-observed-effect level
Notice of application
Notice of intent
Notice of violation
Notice to Registrants
Nozzle

ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਘਾਹ ਪੱਿਤਆਂ ਦਾ
ਆਸਰਾ
ਘਾਹ ਪੱ ਿਤਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ
ਬਹੁ- ਰਿਹੰ ਦ-ਖੰ ੂਹਦ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਪਰੀਿਖਆ
ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸੰਸਥਾਨ (NIOSH)
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
ਗੋਲ ਕੀੜਾ ਨਾਸ਼ਕ
ਨਵ� ਸਰਗਰਮ ਮੂਲ-ਸਮੱ ਗਰੀ
ਜੰ ੂ ਆਿਦ ਦੇ ਆਂਡੇ
ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਗੈਰ-ਪ�ਾਪਤੀ ਖੇਤਰ
ਅਪਾਲਣਾ
ਗੈਰ-ਿਨਸ਼ਾਨ� ਦਾ ਪਦ
� ੂਸ਼ਣ
ਗੈਰ-ਟੀਚਾ ਜੀਵ
ਅਨ-ਿਨਿਰਖਤ ਅਸਰ ਦਾ ਪੱ ਧਰ
ਪ�ਯੋਗ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਨ�ਜ਼ਲ

Nozzle body

ਨ�ਜ਼ਲ ਦੀ ਬਾੱਡੀ

Office of Administrative Law

ਪ�ਬੰ ਧਕੀ ਕਨੰੂ ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

Office of Environmental Health
Hazard Assessment

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ
ਦਫ਼ਤਰ

Office of Pesticide Programs

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ

Ombudsman

ਲੋ ਕਪਾਲ

Operational plan
Operator identification number
Organophosphates
Oscillating boom sprayer
OSHA Hazard Communication
Standard
Outbreak
Output pressure
Output rate
Outreach program
Passersby
Peat Moss
Peer review
Perennial plantas
Permit (restricted material permit)
Permit appeal
Permit conditions
Permit review request
Personal protective equipment (PPE)
Personnel Services Branch
Pest control
Pest control advisor (PCA)
Pest control business
Pest control company
Pest control dealer

ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਯੋਜਨਾ
ਸੰ ਚਾਲਕ ਪਿਹਚਾਣ ਸੰ ਿਖਆ
ਜੈਿਵਕ ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ
ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਛਾਲ ਸਪੇਅ
� ਰ
OSHA ਖ਼ਤਰਾ ਸੰ ਚਾਰ ਿਮਆਰ
ਰੋਗ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਉਤਪਾਦਨ ਦਬਾਅ
ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ
ਲੋਕ� ਤੱਕ ਪਹੰੁ ਚ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ
ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਰਾਹਗੀਰ
ਪੀਟ ਮੌਸ
ਸਹਕਰਮੀ ਸਮੀਿਖਆ
ਬਾਰ� ਮਾਸੀ ਪੌਦੇ
ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ (ਪ�ਤੀਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ
ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ)
ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਅਪੀਲ
ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਸ਼ਰਤ�
ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਸਮੀਿਖਆ ਬੇਨਤੀ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਮੱ ਗਰੀ (PPE)
ਅਮਲਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਖਾ
ਕੀਟ ਿਨਯੰ ਤਰਨ
ਕੀਟ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ (PCA)
ਕੀਟ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਵਪਾਰ
ਕੀਟ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਕੰ ਪਨੀ
ਕੀਟ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਡੀਲਰ

Pest control device
Pest control operator
Pest control records
Pest management

ਕੀਟ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਯੰ ਤਰ
ਕੀਟ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਸੰ ਚਾਲਕ
ਕੀਟ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਿਰਕਾਰਡ
ਕੀਟ ਪ�ਬੰ ਧਨ

Pest Management Advisory Commitee

ਕੀਟ ਪ�ਬੰ ਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ

Pest Management Alliance

ਕੀਟ ਪ�ਬੰ ਧਨ ਗੱ ਠਜੋੜ

Pest Management Analysis
and Planning Program (PMAP)

ਕੀਟ ਪ�ਬਧ
ੰ ਨ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ
(PMAP)

Pest Management and Licensing
Branch
Pest Management Grant

ਕੀਟ ਪ�ਬੰ ਧਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ

Pest prevention

ਕੀਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

Pest resistance
Pesticide broker
Pesticide container
Pesticide Contamination Prevention
Act
Pesticide Data Program (USDA)
Pesticide Enforcement Branch
Pesticide episode
Pesticide Handlers Exposure Database
Pesticide hazard communication
program
Pesticide illness reports
Pesticide Illness Surveillance Program
Pesticide poisoning
Pesticide Product Registration Reform
Initiative
Pesticide Registration and
Evaluation Committee (PREC)
Pesticide Registration Branch

ਕੀਟ ਪ�ਬੰ ਧਨ ਮਨਜੂਰੀ
ਕੀਟ ਪ�ਤੀਰੋਧ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਏਜੰ ਟ (ਦਲਾਲ)
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰ ਟੇਨਰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੂਿਸ਼ਤਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਿਧਿਨਯਮ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੈਟਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (USDA)
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਾਮੀਲ ਸ਼ਾਖਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ�ਸੰ ਗ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰ ਚਾਲਕ� ਪਰਭਾਵ ਡੈਟਾਬੇਸ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖ਼ਤਰਾ ਸੰ ਚਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੋਗ ਿਰਪੋਰਟ�
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੋਗ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪੋ�ਗਰਾਮ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਵਸ਼ਾਕਤਤਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪਿਹਲ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਮੇਟੀ
(PREC)
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਸ਼ਾਖਾ

Pesticide Safety Information Series
(PSIS)
Pesticide spill
Pesticide use enforcement
Pesticide use records
Pesticide use reporting
Pesticide Workplace Evaluation
Program
Pesticides
Petroleum jelly
Phenoxy herbicides

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੜੀ (PSIS)
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲਣ
� ਤੇ ਫੈਲਾਵ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤ� ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਾਮੀਲ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤ� ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ ਪੋਗ
� ਰਾਮ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਪੈਟਰੋਿਲਅਮ ਜੈ�ਲੀ
ਿਫਨ�ਕਸੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

Pheromone

ਫੇਰੋਮੋਨ (ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ)

Physically present

ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਲ� ਮੌਜੂਦ

Physician reporting
Phytotoxicity
Plantback
Plantback restrictions
Plant growth regulations
Planting beds
Pocket gopher
Point pollution, point source
Poison Control System
Postharvest (adj.)
Posting, field posting
Powdery mildew
Power sprayer
Precautionary statements
Preharvest interval
Premature entry

ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ�
ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ
ਘੁਮਾਅ
ਘੁਮਾਅ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ
ਪੌਦਾ ਉਤਪਤੀ ਿਨਯਮ
ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਕਆਰੀ
ਪਾਕੇਟ ਗੋਫਰ (ਖੱ ੁਡ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ)
ਪੁਆਇੰ ਟ ਪਦ
� ੂਸ਼ਣ, ਪੁਆਇੰ ਟ ਸ�ੋਤ
ਜ਼ਿਹਰ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਪਣਾਲੀ
�
ਕਟਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ (adj.)
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ, ਖੇਤ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਪਾਊਡਰ ਵਰਗੀ �ਲੀ
ਪਾਵਰ ਸਪ�ੇਅਰ
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਥਨ
ਕਟਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲਾ ਅੰ ਤਰਾਲ
ਅਗੇਤਰਾ ਪ�ਵੇਸ਼

Pressure gauge
Pressure regulator
Private applicator certification
Private applicator certification
examination
Probabilistic
Product chemistry
Product compliance program
Product quality
Product/label database (DPR)
Production agriculture monthly
pesticide use report
Progress Report
Property operator
Proposition 65
Protective clothing
Protocol
Psyllid
Public comment period, 30-day
Public hearing
Public participation
Public Records Act

ਦਬਾਅ ਮਾਪਕ
ਦਬਾਅ ਿਨਅੰ ਤਰਕ
ਿਨਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤਾ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ
ਿਨਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤਾ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ
ਪਰੀਿਖਆ
ਸੰ ਭਾਿਵਕ
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਣਾਵਟ
ਉਤਪਾਦ ਅਨੁ ਪਾਲਨ ਪੋਗ
� ਰਾਮ
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਉਤਪਾਦ / ਲੇ ਬਲ ਡੈਟਾਬੇਸ (DPR)
ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਿਸਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤ�
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਿਵਕਾਸ ਿਰਪੋਰਟ

ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਰੇਟਰ
ਪ�ਸਤਾਵ 65

ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜੇ
ਪ�ੋਟੋਕਾਲ (ਮੂਲ ਪੱ ਤਰ)
ਸਾਇਿਲਡ (ਕੀਡਾ)
ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਿਟੱ ਪਣੀ ਿਮਆਦ, 30 ਿਦਨ
ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈ
ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਿਰਕਾਰਡ ਅਿਧਿਨਯਮ

Rate
Recordkeeping

ਦਰ

Reduced-risk pest management

ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ ਕੀਟ ਪਬ
� ੰ ਧਨ

Reevaluation
Reformulation (as in “products
registered for reformulation”)

ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ
ਪੁਨਰਮੁਲ�ਕਣ
ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ (ਿਜਵ� “ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਲਈ
ਪੰਜੀਿਕ�ਤ ਉਤਪਾਦ�“ ਦੇ ਰੂਪਿਵੱਚ)

Regional office
Registrant
Registration and Health Evaluation
Division
Regulation
Regulatory action
Regulatory restrictions
Renewal (product registration or
license)
Repellent
Requirement
Research authorization
Residential use
Residue monitoring program
Residue testing
Residue tolerance
Residue, illegal
Resources Agency
Respiratory protection
Restricted entry interval (REI)
Restricted material
Restricted material permit
Restricted use (restricted use
declaration)
Restricted use pesticide
Right-to-know
Risk assessment
Risk characterization
Risk characterization document (RCD)
Risk management

ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ

ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ ਭਾਗ
ਿਨਯਮ
ਿਨਯਮਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਿਨਯਮਕ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ
ਨਵੀਕਰਣ (ਉਤਪਾਦ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਜ� ਲਸੰ ਸ)
ਭੈਡਾ (ਿਪਛੇ ਵੱ ਲ ਧੱ ਕਣ ਵਾਲਾ)
ਲੋ ੜ

ਖੋਜ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤ�
ਰਿਹੰ ਦ-ਖੰ ੂਹਦ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪੋਗ
� ਰਾਮ
ਰਿਹੰ ਦ-ਖੰ ੂਹਦ ਪ�ੀਿਖਆ
ਰਿਹੰ ਦ-ਖੰ ੂਹਦ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ
ਰਿਹੰ ਦ-ਖੰ ੂਹਦ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ
ਸੰ ਸਾਧਨ ਏਜੰ ਸੀ
ਸੁਆਸ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਪ�ਤੀਬੰ ਧਤ ਪਵ
� ੇਸ਼ ਅੰ ਤਰਾਲ (REI)
ਪ�ਤੀਬੰ ਧਤ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਪ�ਤੀਬੰ ਧਤ ਸਮਗਰੀ ਪਰਿਮਟ
ਪ�ਤੀਬੰ ਧਤ ਵਰਤ� (ਪ�ਤੀਬੰ ਧਤ ਵਰਤੋ ਘੋਸ਼ਣਾ)
ਪ�ਤੀਬੰ ਧਤ ਵਰਤ� ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਜੋਖਮ ਮੁਲ�ਕਣ
ਜੋਖਮ ਲੱਛਣ ਵਰਣਨ
ਜੋਖਮ ਲੱਛਣ ਵਰਣਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (RCD)
ਜੋਖਮ ਪਬੰ
� ਧਨ

Risk mitigation
Rodenticides
Rough bluegrass
Route of absorption
Ruffling
Rulemaking
Runoff
Ryegrass
Safety glasses
Safflower
Sanitizers
Sap
Saw flies
Satellite office
Scale
Scales (e.g., invertebrates)
Scientific evaluation
Scientific Review Panel (SRP)
Screening level - health
Screw caps
Seasonal exposure
Section (geographic land unit)= 1
square mile or 640 acres
Section 18 exemptions
Section 24(c) special local need (SLN)
registration
Sedges
Self-contained breathing apparatus

ਜੋਖਮ ਿਨਊਨੀਕਰਣ
ਕੁਤਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਨਾਸ਼ਕ
ਖਰ�ਵਾ ਬਲੂਗਰਾਸ (ਨੀਲਾ ਘਾਹ)
ਸੋਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਖਲਾਰਨਾ
ਿਨਯਮ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਹਾਅ / ਵੈਹਣਾ
ਰਾਈ ਘਾਹ
ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਐਨਕ�
ਕੁਸੰਭਾ
ਸਵੱ ਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਪੌਿਦਆਂ ਦਾ ਰਸ
ਛੇਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱ ਖੀਆਂ
ਉਪਗ�ਿਹ ਦਫ਼ਤਰ
ਸਕੇਲ (ਕੀੜਾ, ਪਤੰ ਗਾ, ਮਕੌ ੜਾ, ਕੀਟ)
ਕੀਡੇ ਮਕੌ ਡੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰੀੜ�ਹੀਣ ਜੀਵ)
ਿਵਿਗਆਨਕ ਮੁਲ�ਕਣ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਮੀਿਖਆ ਪੈਨਲ (SRP)
ਛਾਣ-ਬੀਣ ਪੱ ਧਰ - ਿਸਹਤ
ਪੇਚ� ਦੇ ਢੱ ਕਣ
ਮੌਸਮੀ ਪ�ਭਾਵ
ਸੈਕਸ਼ਨ (ਭੂਗਿੋ ਲਕ ਭੂਮੀ ਇਕਾਈ) = 1 ਵਰਗ
ਮੀਲ ਜ� 640 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਧਾਰਾ 18 ਿਵੱ ਚ ਛੋਟ�
ਧਾਰਾ 24(c) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ (SLN)
ਪੰਜੀਕਰਣ
ਪਾਣੀ ਕੰ ਢੇ �ਗਣ ਵਾਲਾ ਘਾਹ

ਸਵੈ-ਸਿਮਿਲਤ ਸਵਾਸ ਉਪਕਰਨ

Sensitive site, sensitive area
Sensitization
Service container
Shank injection
Shingling
Shoots
Sidebar
Sight gauge
Signal word
Siphoning
Site identification
Site inspection
Slimicide
Slough
Slugs
Snails
Sod
Soda ash
Soil injection equipment
Sooty mold
Sowbugs/pillbugs
Special local need (SLN) registrations
Specialty crop
Speed of travel
Speedometer
Spider mites
Spotted spurge

ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥ�, ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ
ਸੰ ਵੇਦੀਕਰਣ
ਸਰਿਵਸ ਕੰ ਟੇਨਰ
ਸ਼�ਕ ਇੰ ਜ਼ੈਕਸ਼ਨ
ਿਸ਼ੰ ਗਿਲੰਗ
ਕਰੰ ੂਬਲ�
ਸਾਇਡਬਾਰ
ਨਜ਼ਰ ਗੇਜ
ਸੰ ਕੇਤ ਸ਼ਬਦ
ਤਰਲ ਦਾ ਇਕ ਜਗਹ ਤ� ਦੂਜੀ ਜਗਹ ਿਲਜਾਨਾ
ਿਟਕਾਨ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ
ਿਟਕਾਨ� ਦੀ ਜ�ਚ
ਸਲਾਈਮੀਸਾਇਡ
ਦਲਦਲ
ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ
ਘੋਗੇ
ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਿਮੱ ਟੀ ਦੀ ਤਿਹ
ਸੋਢਾ ਰਾਖ
ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤ� ਹੇਠ� ਪਹੰਚਾਉਣ
ੁ
ਵਾਲਾ
ਉਪਕਰਣ
ਧੁਆਂਖੀ ਊਲੀ

ਸੋ-ਬਗਸ / ਿਪਲਬਗਸ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ (SLN) ਪੰ ਜੀਕਰਣ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਫਸਲ
ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ
ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ
ਸਪਾਈਡਰ ਮਾਈਟਸ (ਮੱ ਕਡੀ ਦਾ ਜਾਲਾ)
ਸਪੌਟਡ ਪੌਦਾ

Spray
Spray (v.)
Spray adjuvant
Spray check devices
Spray drift
Sprayer output
Spray stream
Spray tank
Spray wand
Spreader
Sprinkler application
Sprinkler irrigation
Stakes (wood)
Stakeholder
State Implementation Plan (SIP)
State Water Resources Control Board
State-local regulatory partnership
Statement of use classification

ਫੁਹਾਰ, ਭੂਰ, ਿਛੜਕਾ
ਿਛੜਕਣਾ, ਿਛਡਕਾਅ ਕਰਨਾ (ਵੀ.)
ਿਛਡਕਾਅ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ
ਿਛਡਕਾਅ ਜ�ਚ ਉਪਕਰਨ
ਿਛਡਕਾਅ ਭਟਕਣ
ਿਛਡਕਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਿਛਡਕਾਅ ਦੀ ਧਾਰ
ਿਛਡਕਾਅ ਟ�ਕ
ਿਛਡਕਾਅ ਵਾਲਾ ਡੰ ਡਾ
ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਸਪਿਰੰ ਕਲਰ ਪ�ਯੋਗ
ਸਪਿਰੰ ਕਲਰ ਿਸੰ ਚਾਈ
ਖੰ ਬਾ (ਲੱਕੜੀ ਦਾ)
ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ
ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਿਕਿਰਆ ਯੋਜਨਾ (SIP)
ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਸੰ ਸਾਧਨ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਬੋਰਡ
ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਿਨਯਮਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਵਰਤੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮਟ
�

Statewide Permitting and Use
Reporting System (SPURS)

ਰਾਿਜਵਆਪੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ�ਯੋਗ ਿ
ਰਪੋਿਰਟੰਗ ਿਸਸਟਮ (SPURS)

Statewide Pesticide Regulatory
Activities Summary (Report 5)

ਰਾਿਜਵਆਪੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਨਯਮਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਦਾ ਸਾਰ�ਸ਼ (ਿਰਪੋਰਟ 5)

Statewide Prioritization Plan (with
CACs)
Steep slopes
Stems
Stonefruits
Stopwatch
Strategic plan

ਰਾਿਜਵਆਪੀ ਪੂਰਵ ਅਿਧਕਾਰ ਯੋਜਨਾ (CAC ਦੇ
ਨਾਲ)
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਢਲਾਣ
ਤਣੇ
ਿਗਟਕ ਵਾਲੇ ਫਲ
ਬਟਨ ਦੱ ਬਣ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ
ਰਣਨੀਤੀਕ ਯੋਜਨਾ

Structural civil penalty

ਢ�ਚਾਗਤ ਨਾਗਿਰਕ ਸਜਾ

Structural Pest Control Board

ਢ�ਚਾਗਤ ਕੀਟ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਬੋਰਡ

Structural pesticide
Study guide
Subchronic

Sunflower
Supplemental label
Supplied-air respirator
Surface runoff
Surface water
Surfactant
Suspension (e.g., of a pesticide
registration)
Sustainability
Sustainable agriculture
Swath width

Systemic
Tank mix
Tape measure
Target pest
Target surface
Temperature inversion
Thatch
Thrips

ਢ�ਚਾਗਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਅਿਧਐਨ ਗਾਈਡ
ਸਬਕ�ੋਿਨਕ (ਿਵਸ਼ੈਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਜਸਦਾ ਅਸਰ
ਸਜੀਵ ਪ�ਾਣੀ ਤੇ ਲੰ ਮੇ ਸਮ� ਤਕ ਰਹੇ ਪਰ
ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਿਪਹਲ� ਤਕ)
ਸੂਰਜਮੁਖੀ
ਪੂਰਕ ਲੇ ਬਲ
ਆਪੂਰਤੀ-ਹਵਾ ਸਾਹ ਯੰ ਤਰ
ਸਤਹ ਵਹਾਅ
ਸਤਹ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਸਰਫੈਕਟ�ਟ (ਸਾਬਣ ਜੋ ਝੱ ਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)
ਮੁਅੱਤਲੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਦਾ)
ਸਿਥਰਤਾ
ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਸਵੌਥ ਿਵਡਥ (ਸਪ�ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਿਛਡਕਾਅ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੀ
ਚੋੜਾਈ)
ਪ�ਣਾਲੀਗਤ

ਟ�ਕ ਿਮਸ਼ਰਣ
ਨਾਪਨ ਦਾ ਫ਼ੀਤਾ
ਲਕਸ਼ ਕੀਟ
ਲਕਸ਼ ਸਤਹ
ਤਾਪਮਾਨ ਇੰ ਵਰਸ਼ਨ
ਛੱ ਪਰ
ਪੌਿਦਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਕਸਮ

Time-specific (information for permit)

ਸਮ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ( ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ )

Tolerance (food)

ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ (ਭੋਜਨ)

Topping

ਟੌਿਪੰਗ (ਫਸਲ ਿਵੱਚ ਪੌਿਦਆਂ ਦੇ ਉਥਲੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ੰ
ਨੂ ਹਟਾਉਣਾ)

Top soil
Total maximum daily load (TMDL)
Township (geographic land unit)
Toxic air contaminant (TAC)

ਉਪਰਲੀ ਿਮੱ ਟੀ
ਕੁਲ ਅਿਧਕਤਮ ਰੋਜਾਨਾ ਦਾ ਲੋ ਡ (TMDL)
ਨਗਰ ਖੇਤਰ ( ਭੂਗੋਿਲਕ ਭੂਮੀ ਇਕਾਈ )
ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਹਵਾ ਪ�ਦੂਸ਼ਕ (TAC)

Toxicity

ਜ਼ਿਹਰੀਲਾਪਣ

Treated area, treated field

ਇਲਾਜ ਖੇਤਰ , ਇਲਾਜ ਖੇਤਰ

Trowel

ਖੇਤਰ, ਿਜਸ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿ
ਗਆ (ਫੀਲਡ, ਿਜਸ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ)

True bugs

ਅਸਲੀ ਕੀੜੇ

Turf
Turf grass

ਮੈਦਾਨ
ਘਾਹ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ

Twig blight

ਟਾਹਣੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ

Upwind

ਹਵਾ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ

U.S. Department of Agriculture

ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ

U.S. Environmental Protection Agency
U.S. EPA Registration Number
U.S. EPA Worker Protection Standard

ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਏਜੰ ਸੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਈਪੀਏ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਸੰ ਿਖਆ

U.S. Food and Drug Administration

ਅਮਰੀਕੀ ਈਪੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਦੀ
ਮਾਣਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਔਸ਼ਿਧ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ

Ultra low volume (ULV)

ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ (ULV)

Uncertainty factor
Unclassified
Unit speed
University of California Cooperative
Extension

ਅਿਨਸ਼ਚਤਤਾ ਕਾਰਕ
ਅਵਰਗੀਿਕ�ਤ
ਯੂਿਨਟ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿਸਹਕਾਰੀ ਿਵਸਥਾਰ
ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ

University of California Integrated Pest
Management Project
Unregistered pesticide
Use pattern
Use reporting, full pesticide

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਕ�ਮਬੱ ਧ ਕੀਟ ਪ�ਬੰ ਧਨ
ਪ�ੋਜੈਕਟ ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ
ਗੈਰ-ਪੰ ਜੀਿਕ�ਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਵਰਤੋ ਦੀ ਿਵਧੀ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟਗ
ੰ , ਪੂਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

Use restriction

ਵਰਤ� ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ

Vector control

ਰੋਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਿਨਯੰ ਤਰਨ

Vial

ਸ਼ੀਸ਼ੀ

Vines
Volatile organic compound (VOC)
Volatility

ਵਾਇਨਸ (ਵੇਲ�)
ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਕਾਰਬਨ ਯੁਕਤ ਿਮਸ਼ਰਣ (VOC)
ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲਤਾ

Warning (as signal word on label)

ਿਚਤਾਵਨੀ (ਲੇਬਲ �ਤੇ ਸੰ ਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿ
ਵੱ ਚ)

Warning agent

ਿਚਤਾਵਨੀ ਏਜੰ ਟ

Warning sign

ਿਚਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਕ ਿਚੰਨ�

Water Quality Control Board
Watershed
Water-soluble concentrates
Waterways
Weed eater
Well casing
Well inventory database
Well Inventory Report
Wettable powders
Wheel-driven
White flies

ਪਾਣੀ ਗੁਣਵਤਾ
ੱ ਿਨਯਤਰਨ
ੰ
ਬੋਰਡ
ਜਲ ਿਵਭਾਜਕ
ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ
ਜਲਮਾਰਗ
ਘਾਹ-ਪੱ ਤਾ ਨਾਸ਼ਕ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਆਵਰਣ
ਖੂਹ ਸੂਚੀ ਡਟਾਬੇ
ੈ
ਸ
ਖੂਹ ਸੂਚੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਿਭੱ ਜਣਯੋਗ ਧੂੜਾ
ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ
ਸਫੇਦ ਮੱ ਖੀਆਂ

Woolly senecio
Worker Health and Safety Branch
Working pressure
Worksharing (with U.S. EPA)
Yellow jacket
Yellow nut sedge
Zoysia grass

ਵੂਲੀ ਸਨਿਸਓ
�
(ਸਾਲਾ ਛੋਡੀ ਝਾਡੀ)
ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸ਼ਾਖਾ
ਕੰ ਮ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਕੰ ਮ ਦੀ ਵੰ ਡ (ਅਮਰੀਕਾ EPA ਦੇ ਨਾਲ)
ਯੈਲੋ ਜੈਕੇਟ (ਪੀਲਾ ਭੰ ੂਡ)
ਯੈਲੋ ਨਟ ਸੈ�ਜ (ਪੀਲਾ ਡੀਲਾ)
ਜੌਿਸਆ ਘਾਹ
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