ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ

Punjabi / ਪੰ ਜਾਬੀ

ਸਾਊਥ ਔਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਔਸਟ੍ਰੇਲਿਯਨ ਭੂਮੀ (mainland) ਦਾ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰਦਸ਼
ੇ ਹੈ ਜੋ
ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਸ਼
ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

• ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਵਾਈਨ ਅੰ ਗੂਰ ਅਤੇ ਬਾਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਵੇਰਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਮਰੀਲੈਂ ਡਸ ਵਿੱ ਚ; ਓਹ ਫਸਲ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਓਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫ਼ਾਰਮ-ਗੇਟ
ਮੁੱ ਲ (farm-gate value) ਤਕਰੀਬਨ $1.3 ਅਰਬ ($1.3 billion) ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਬੇਟਿੰਗ (Baiting)

ਬੇਟਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਕਿਸੇ
ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੱ ਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱ ਕ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲੇ ਪ (bait) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

• ਬੇਟ ਨੂੰ ਬਤੌਰ 40 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਅ
ੇ ਰ (ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਬੇਟ ਦੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ (bait spots) ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ)
• ਬਾਕਾਇਦਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਬੇਟ ਦਾ ਲੇ ਪ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਾਲਗ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੱ ਖੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਕਿਸੇ ਮੱ ਖੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ
ਅੰ ਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਬੇਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਬਾਕੀ ਦੇ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਬੇਟ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰਈ
ਲਗਾਈਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਟਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱ ਠ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਗਿਣਤੀ
ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰ ਮੱ ਖੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਬੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਬਾਂਝ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਮੱ ਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ
ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਓਂਕੀ ਇੱ ਥੇ ਹੀ
ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱ ਖਤ (host fruit trees) ਪਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਬੇਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਉਚਿਤ ਪੱ ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ, ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟ ਭਾਲਣ
ਵਾਲੀ ਟੀਮ (bait spotting team) ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ (Hygiene) (ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣਾ)

ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ (Hygiene) ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿਛਲੇ
ਬਗੀਚਿਆਂ (backyards) ਵਿੱ ਚੋਂ ਡਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਲ ਜਿੱ ਥੇ
ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵ (fruit fly maggots) ਵੇਖੈ
ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇੜਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਚੁੱ ਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਫਲਾਂ ਦੇ
ਦਰੱ ਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ
ਸਾਫ-ਸਫ਼ਾਈ (Hygiene) ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਉੱਪਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ।

• ਜਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਉ ਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਿਰੀਆਤ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 2018-19 ਵਿੱ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 7
ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ($72m) ਸੀ।
• ਲੋ ਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (pesticides) ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਸਕਣ।
ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਓਹ ਕੀੜਿਆਂ (maggots) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱ ਖੀਆਂ ਦਾ
ਛੱ ਡਿਆ ਜਾਣਾ

ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱ ਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡੇ ਜਾਣ (fruit fly release) ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਿੰ ਗ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਲੇ
ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਜੰ ਗਲੀ ਮੱ ਖੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੋਵ।ੇ

ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱ ਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਲਗਾਏ
ਗਏ ਇੱ ਕ ਜੰ ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਛੱ ਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅੰ ਦਰੋਂ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱ ਸਾ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਬੇਟ ਭਾਲਣਾ (bait spotting) ਅਤੇ ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ
(sterile insect technology) ਦਾ ਸੁਮਲ
ੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਵਕਤ ਵਿੱ ਚ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱ ਖੀਆਂ
ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਫਸਾਉਣਾ (Trapping)

ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਜਾਲ
(surveillance traps) ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਖਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਔਰਗੈਨਿਕ ਵਸਤੂ (organic lure)
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਇੰ ਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ - ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ
ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱ ਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਖਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰ ਦਰ ਆਣਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਦਰੱ ਖਤ ਉੱਪਰ ਟੰ ਗ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜਾਲ ਲਗਾ ਸਕਣ।

ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
1300 666 010 ਉੱਪਰ ਜਾਂ pir.sa.gov.au/fruitfly ਤੇ ਜਾ ਕੇ

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ (format) ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ
PIRSA ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਪ
ੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਅੰ ਦਰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ
ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਗਈ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ ਤਾਂ
ਜੋ PIRSA ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਜਾਂ
ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੀੜੇ (maggots) ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ,
ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ, ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ (1300 666 010) ਉੱਪਰ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰੋ।
ਥੱ ਲੇ ਡਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਪੱ ਕ ਚੁਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਚੁੱ ਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਕੂੜਦ
ੇ ਾਨ ਅੰ ਦਰ ਸੁੱ ਟ ਦਵੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਖਾਦ (compost) ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਪਾਓ।
ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਉੱਗੇ ਫਲ ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਪਕਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਤੇ ਸੰ ਭਾਲ (preserve) ਲਵੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ
(items) ਨੂੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉੱਗੇ ਫਲ ਅਤੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿੱ ਗਿਆ
ਰਹਿਣ ਦਿਓ।

ਪਿਆਰੇ ਮਕਾਨਵਾਸੀ

ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਵੇਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਮੁੱ ਢਲੇ ਉਦਯੋਗ
ਅਤੇ ਖੇਤਰ SA’ (Primary Industries and Regions SA (PIRSA)) ਇਸ ਦੇ
ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਲਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਖੀਆਂ ਦਿੱ ਸਣ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਪ
ੋ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ
ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ (fruit fly) ਕੀ ਹੈ?
ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਪੌਧਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ
ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਮਾਦਾ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਫਲਾਂ
ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਛੱ ਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• Stone fruits (ਸਟੋਨ ਫਲ) (apricots, peaches, nectarines,
plums ਅਤੇ cherries)

• Citrus (ਫਲ) (ਸੰ ਤਰੇ, ਨਿੰਬੂ, grapefruit ਅਤੇ cumquats)

• Fruiting vegetables (ਫਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ)
(ਟਮਾਟਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ-ਮਿਰਚ, ਮਿਰਚਾਂ, ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ tamarillo)

• Pome fruits (ਪੋਮ ਫਲ) (ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਅਤੇ quinces)

• Flowering plants (ਫੁੱ ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੌਧ)ੇ (loquats, figs ਅਤੇ feijoas)
• Tropical fruits (ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਅੰ ਬ)।

ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਜਾਂ ਆਂਡਿਆ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਨਿਕਲਦਾ ਇਸਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ/ਕੀੜੇ (larvae) ਪਾਏ ਜਾਣ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਦੇਖੀ ਗਈ
ਸੀ, ਓਸਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਿਤ
ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਪੌਧਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਣਿਆ 2009 ਦਾ ਕੰ ਨੂਨ (Plant Health Act 2009)
PIRSA ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ (yard) ਵਿੱ ਚ ਆ-ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱ ਤੇ ਰੱ ਖੇ
ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱ ਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੋਣ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਅੰ ਦਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਤਾਜੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਫਲ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜ-ੇ ਕਰਕਟ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱ ਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਚ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ
ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵ।ੇ

ਓਹ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਕੂੜਦ
ੇ ਾਨ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇੜ ਪੌਧਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ (green waste) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਸਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ / ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਫਲਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ
(compost) ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਰਵ੍ਹੇਗਾ?

‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੱਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ
ੋ ’(National Fruit Fly Management Protocols) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਿਓਂਕੀ ਇਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਿੰ ਨੀਆਂ ਮੱ ਖੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਅਸੁਵਿਧਾ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਊਥ
ਔਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱ ਖੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ
ਮੱ ਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (eradication program) ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕਿਤਾਬਚੇ (leaflet) ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਗਾਏ ਗਏ ਫਲ ਅਤੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਗ
੍ਰੋ ਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

PIRSA ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਿੰ ਗ (baiting) ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰ ਧੀ
ਕਾਰਵਾਈ (hygiene work) ਪੂਰੀ ਕਰਣਗੇ।

ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱ ਲੇ ਤੱ ਕ ਸੰ ਤਰੀ ਰੰ ਗ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ PIRSA
ਦਾ ਸ਼ੀਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖਣਗੇ।
ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੇਟਿੰ ਗ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਬੇਟਿੰ ਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱ ਖੀਆਂ (sterile fruit flies) ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਖੁੱ ਲਾ ਛੱ ਡ
ਦਈਏ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਜੰ ਗਲੀ ਮੱ ਖੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਅੱ ਗੇ ਹੋਰ ਮੱ ਖੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗਾ।

