
BBLLAAIIRR  CCOOUUNNTTYY  AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  LLAANNDD  PPRREESSEERRVVAATTIIOONN  BBOOAARRDD  

MMIINNIIMMUUMM  CCRRIITTEERRIIAA  FFOORR  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  

    

  

TThhee  ffaarrmmllaanndd  ttrraacctt  mmuusstt::  

((11))  BBee  llooccaatteedd  iinn  aa  dduullyy  eessttaabblliisshheedd  AAggrriiccuullttuurraall  SSeeccuurriittyy  AArreeaa,,  wwhhiicchh  hhaass  

aatt  lleeaasstt  550000  aaccrreess  eennrroolllleedd..  

  

((22))  BBee  aatt  ccoonnttiigguuoouuss  aaccrreess  ooff  aatt  lleeaasstt  5500  aaccrreess  iinn  ssiizzee  uunnlleessss  tthhee  ttrraacctt  iiss  aatt  

lleeaasstt  1100  aaccrreess  iinn  ssiizzee  aanndd  iiss  eeiitthheerr  uuttiilliizzeedd  ffoorr  aa  ccrroopp  uunniiqquuee  ttoo  tthhee  

aarreeaa  aanndd  hhaass  bbeeeenn  uuttiilliizzeedd  ffoorr  tthhiiss  ccrroopp  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  55  ooff  tthhee  

llaasstt  77  yyeeaarrss,,  oorr  iiss  ccoonnttiigguuoouuss  ttoo  aa  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  hhaass  aa  ppeerrppeettuuaall  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  eeaasseemmeenntt  iinn  ppllaaccee  wwhhiicchh  iiss  hheelldd  bbyy  aa  ““qquuaalliiffiieedd  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  oorrggaanniizzaattiioonn,,””  aass  tthhaatt  tteerrmm  iiss  ddeeffiinneedd  aatt  sseeccttiioonn  

117700((hh))33  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  CCooddee  ((2266  UU..SS..CC..AA..  &&  117700((hh))33))..    

““CCoonnttiigguuoouuss  aaccrreeaaggee””  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aallll  ppoorrttiioonnss  ooff  oonnee  ooppeerraattiioonnaall  

uunniitt  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  ddeeeedd,,  oorr  ddeeeeddss,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ddeessccrriibbeedd  

aass  mmuullttiippllee  ttaaxx  ppaarrcceellss,,  ttrraaccttss,,  ppuurrppoorrttss  oorr  ootthheerr  pprrooppeerrttyy  iiddeennttiiffiieerrss..    

IItt  iinncclluuddeess  ssuuppppoorrttiivvee  llaannddss  ssuucchh  aass  uunnppaavveedd  ffiieelldd  aacccceessss  rrooaaddss,,  

ddrraaiinnaaggee  aarreeaass,,  bboorrddeerr  ssttrriippss,,  hheeddggeerroowwss,,  ssuubbmmeerrggeedd  llaannddss,,  

MMaarrsshheess,,  ppoonnddss  aanndd  ssttrreeaammss..  

  

((33))  FFaarrmmss  pprroodduucciinngg  ccrrooppss  uunniiqquuee  ttoo  tthhee  aarreeaa  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  

ppuurrppoosseess  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  ccoouunnttyy  bbooaarrdd  oonn  aa  ccaassee--bbyy--

ccaassee  bbaassiiss  ffoorr  eeaasseemmeenntt  ppuurrcchhaassee..    CCrrooppss  tthhaatt  mmaayy  qquuaalliiffyy  iinncclluuddee  

tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

11..  GGrraappeess  ––  ccoommmmeerrcciiaall  aaggrriiccuullttuurree  eenntteerrpprriissee  ffoorr  ttaabbllee,,  jjuuiiccee  oorr  

wwiinnee  ggrraappeess  

22..  TToobbaaccccoo  

33..  SSppeellttzz  ––  aa  ssmmaallll  ggrraaiinn  ggrroowwnn  aass  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  ffeeddeerraallllyy  

rreegguullaatteedd  ffeeeedd  ggrraaiinnss..  

44..  OOrrcchhaarrdd  CCrrooppss  ––  ccoommmmeerrcciiaall  aaggrriiccuullttuurraall  eenntteerrpprriissee..  



55..  MMuusshhrroooommss  --  ccoommmmeerrcciiaall  aaggrriiccuullttuurraall  eenntteerrpprriissee..  

66..  TToommaattooeess  ––  ccoommmmeerrcciiaallllyy  ggrroowwnn  ffoorr  ffrreesshh  mmaarrkkeettiinngg  oorr  

pprroocceessssiinngg..  

77..  CCaannttaalloouuppeess  ––  ccoommmmeerrcciiaallllyy  ggrroowwnn  ffoorr  ffrreesshh  mmaarrkkeett..  

88..  SSnnaapp  bbeeaannss  ––  ccoommmmeerrcciiaallllyy  ggrroowwnn  ffoorr  pprroocceessssiinngg..  

99..  PPuummppkkiinnss  ––  ccoommmmeerrcciiaallllyy  ggrroowwnn  ffoorr  ffrreesshh  mmaarrkkeett..  

1100..  SSttrraawwbbeerrrriieess  --  ccoommmmeerrcciiaallllyy  ggrroowwnn  ffoorr  ffrreesshh  mmaarrkkeettiinngg  oorr  

pprroocceessssiinngg..  

1111..  PPoottaattooeess  --  ccoommmmeerrcciiaallllyy  ggrroowwnn  ffoorr  ffrreesshh  mmaarrkkeettiinngg  oorr  

pprroocceessssiinngg..  

1122..  SSwweeeett  ccoorrnn  --  ccoommmmeerrcciiaallllyy  ggrroowwnn  ffoorr  ffrreesshh  mmaarrkkeettiinngg  oorr  

pprroocceessssiinngg..  

1133..  CChhrriissttmmaass  ttrreeeess  ––  ggrroowwnn  aass  aa  rroottaattiioonn  ccrroopp  wwiitthh  aa  

mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  ffoorr  ccuullttiivvaattiioonn,,  hhaarrvveessttiinngg  aanndd  

rreeppllaacceemmeenntt  ooff  CChhrriissttmmaass  ttrreeeess..  

1144..  FFlloorriiccuullttuurree  ––  ggrroowwnn  aass  aa  ccoommmmeerrcciiaall  aaggrriiccuullttuurraall  eenntteerrpprriissee..  

1155..  MMaappllee  ssyyrruupp  ––  ccoommmmeerrcciiaall  aaggrriiccuullttuurraall  eenntteerrpprriissee..  

1166..  SSoodd,,  nnuurrsseerryy  ssttoocckk,,  oorrnnaammeennttaall  ttrreeeess  aanndd  sshhrruubbss  ––  ggrroowwnn  ffoorr  

ccoommmmeerrcciiaall  aaggrriiccuullttuurraall  eenntteerrpprriissee  wwiitthh  tthhee  DDeeeedd  ooff  

EEaasseemmeenntt  rreessttrriiccttiioonn  tthhaatt  rreemmoovvaall  ooff  eexxcceessss  ssooiill  iiss  

pprroohhiibbiitteedd..  

1177..  CCrroowwnn  vveettcchh  ––  pplluuggss  oorr  sseeeedd  ggrroowwnn  aass  aa  ccoommmmeerrcciiaall  

aaggrriiccuullttuurraall  eenntteerrpprriissee..  

  

((44))  CCoonnttaaiinn  aatt  lleeaasstt  5500%%  ((ppeerrcceenntt))  ooff  ssooiillss  wwhhiicchh  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  

aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttiioonn  aanndd  aarree  ooff  ccaappaabbiilliittyy  ccllaasssseess  II  tthhrroouugghh  IIVV,,  aass  

ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  ssooiill  ssuurrvveeyyss  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  CCoonnsseerrvvaattiioonn  

SSeerrvviiccee  ((UUSSDDAA--NNRRCCSS))..  

  



((55))  CCoonnttaaiinn  tthhee  ggrreeaatteerr  ooff  5500  %%((ppeerrcceenntt))  oorr  1100  aaccrreess  ooff  hhaarrvveesstteedd  

ccrrooppllaanndd,,  ppaassttuurree  oorr  ggrraazziinngg  llaannddss,,  aa  ppoorrttiioonn  ooff  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  uusseedd  

ffoorr  CCoommmmeerrcciiaall  EEqquuiinnee  PPuurrppoosseess..  

  

((66))  CCoommppllyy  wwiitthh  tthhee  aammeennddmmeennttss  ((AAcctt  1122  ooff  22000011))  ttoo  tthhee  AAggrriiccuullttuurraall  AArreeaa  

SSeeccuurriittyy  LLaaww  ((AAcctt  4433))  wwhhiicchh  pprreessccrriibbeess  tthhee  pprroocceessss  ffoorr  ppuurrcchhaassiinngg  

AAggrriiccuullttuurraall  CCoonnsseerrvvaattiioonn  EEaasseemmeennttss  ffrroomm  llaannddoowwnneerrss  wwhhoossee  

ppaarrcceell  bboouunnddaarriieess  ccrroossss  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ccoouunnttyy  lliinneess..  

  



1.  


