Η χωρίς ύπαρξη μύγας φρούτων
είναι σημαντική

Δόλωμα
Το δόλωμα συνεπάγεται εφαρμογή οργανικού δολώματος σε
κατάλληλα φυλλώματα και σε μπροστινές και πισινές αυλές.
Αυτό περιλαμβάνει:
• Τοποθέτηση του δολώματος ως δόση 40ml σε βλάστηση
με τοποθέτηση σε περίπου 150 σημεία σε κάθε εκτάριο
(αυτό ισούται με περίπου 12 σημεία δολωμάτων σε κάθε
περιουσία.
• Τακτική επανατοποθέτηση του οργανικού δολώματος
μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι οι ενήλικες μύγες φρούτων
έχουν ελεγχθεί.
• Τοποθέτηση δολώματος δυο φορές τη βδομάδα, αν η
περιουσία σας βρίσκεται εντός 200 μέτρων από μέρος
εντοπισμού. Σε όλα τα άλλα μέρη της περιοχής εμφάνισης
θα τοποθετείται δόλωμα μια φορά τη βδομάδα
Συνήθως η τοποθέτηση δολωμάτων παίρνει 6 με 8 βδομάδες,
ανάλογα με το αριθμό των εντοπισμών που έχουν γίνει. Μετά
από αυτό το διάστημα, η τοποθέτηση δολωμάτων σταματά
και στείρες μύγες μπορεί να εξαπολυθούν στην περιοχή.
Το δόλωμα είναι πιο αποτελεσματικό όταν τοποθετείται στις
πίσω αυλές περιουσιών της περιοχής εμφάνισης της μύγας
φρούτων, καθώς εκεί είναι που πιο συχνά βρίσκονται δέντρα
φρούτων που είναι ξενιστές. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, το
δόλωμα θα τοποθετηθεί σε άλλο κατάλληλο φύλλωμα στην
περιουσία σας.
Η ομάδα μας τοποθέτησης δολωμάτων μπορεί
να επισκεφθεί την περιουσία σας ως μέρος του
προγράμματος εξουδετέρωσης.

Υγιεινή (μάζεμα φρούτων)
Η υγιεινή συνεπάγεται μάζεμα φρούτων που έχουν πέσει
στο έδαφος από δέντρα σε όλη την περιοχή της εμφάνισης
της μύγας φρούτων στη πίσω αυλή του σπιτιού. Σε τόπο
εντοπισμού όπου βρίσκονται κάμπιες μύγας φρούτων, όλα
τα φρούτα θα μαζεύονται. Όταν ανακοινωθεί εμφάνιση,
το προσωπικό μας θα αξιολογήσει τις περιουσίες εντός της
περιοχής καραντίνας όσο το δυνατό πιο σύντομα. Αν έχετε
φρούτα δέντρων στη πίσω αυλή σας, η ομάδα μας υγιεινής θα
επισκέπτεται την περιουσία σας μια φορά τη βδομάδα κατά
τη διάρκεια του προγράμματος εξολόθρευσης.

Η Νότια Αυστραλία είναι η μόνη ηπειρωτική πολιτεία της
Αυστραλίας που δεν έχει μύγα φρούτων. Αυτή η ιδιότητα έχει
σημαντικά οφέλη για την πολιτεία μας, περιλαμβάνονται:
• Η προστασία της εμπορικής παραγωγής φρούτων,
λαχανικών, σταφυλιών, κρασιών και αμυγδάλων, ειδικά στη
Riverland και τη Murraylands. Η εκτιμώμενη αξία προϊόντων
φάρμας ευάλωτων στη μύγα φρούτων είναι περίπου
$1.3 δισεκατομμύρια.
• Η ασφάλεια πρόσβασης σε επικερδείς εξωτερικές
αγορές περιλαμβανομένης της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και
της Νέας Ζηλανδίας, που το 2018 -19 άξιζαν περίπου
$72 εκατομύρρια.
• Η ικανότητα να μπορούν οι κάτοικοι να παράγουν φρούτα
και λαχανικά στο σπίτι τους με λιγότερα εντομοκτόνα.
Χωρίς ύπαρξη μύγας φρούτων σημαίνει μπορείτε να παράγεται
τα δικά σας φρούτα και λαχανικά με τη βεβαιότητα ότι δεν
έχουν κάμπιες.

Εξαπόλυση στείρων μυγών φρούτων
Μερικές φορές όταν η τοποθέτηση δολωμάτων και υγιεινής
εργασίας τελειώσει χρησιμοποιείται εξαπόλυση στείρων
μυγών φρούτων.
Για να είναι η εξαπόλυση αποτελεσματική, πρέπει πρώτα η
τοποθέτηση δολωμάτων να μειώσει τον αριθμό αγρίων μυγών
που υπάρχουν στην περιοχή εμφάνισης της μύγας φρούτων.
Η στείρες μύγες συνήθως εξαπολύονται από μια συσκευή στο
πίσω μέρος οχήματος που περνά οδηγώντας εντός περιοχής
εμφάνισης με χαμηλή ταχύτητα.
Αυτό το μέρος του προγράμματος εξολόθρευσης μπορεί να
πάρει μέχρι 12 βδομάδες και δεν χρειάζεται πρόσβαση σε αυλές
πίσω από σπίτια.
Ο συνδυασμός τοποθέτησης δολωμάτων και της τεχνολογίας
στείρων εντόμων είναι σήμερα η καλύτερη πρακτική σε όλη την
υφήλιο για εξολόθρευση της μύγας φρούτων.

Παγίδευση
Μπορεί να τοποθετηθούν παγίδες παρακολούθησης μέσα ή
πλησίον της αυλής σας.
Η παγίδα περιέχει οργανικό δέλεαρ - ασφαλές για τον
άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα - που ελκύει και σκοτώνει
τις μύγες φρούτων.
Το προσωπικό μας θα χρειάζεται πρόσβαση στην αυλή σας για
να κρεμάσει την παγίδα σε ένα δέντρο και θα την επισκέπτεται
περιστασιακά για να τοποθετήσει νέο δέλεαρ.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη τηλεφωνική
γραμμή άμεσης δράσης [Fruit Fly Hotline (1300 666 010)] ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα pir.sa.gov.au/fruitfly
Πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο διατίθενται κατόπιν αιτήματος σε
εναλλακτική μορφή ή άλλη γλώσσα για όσους το χρειάζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το PIRSA.
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Εμφάνιση Μύγας
Φρούτων
Υπάρχει καραντίνα στην περιοχή σας,
αυτή περιλαμβάνει και μετακίνηση
φρούτων και λαχανικών που παράγονται
στο σπίτι.

Παραχωρήστε εύκολη πρόσβαση στις μπροστινές
και πισινές αυλές του σπιτιού σας για να μπορέσει
προσωπικό του PIRSA να ολοκληρώσει τη δουλεία
του γρήγορα.
Αναφέρετε κάμπιες που μπορεί να βρήκατε σε φρούτα
ή σε καρποφόρα φυτά περιλαμβανομένων και αυτών
που αγοράσατε από μαγαζί. Βάλτε τα σε πλαστικό
σακούλι, σφραγίστε το και επικοινωνήστε με τη
τηλεφωνική γραμμή άμεσης δράσης [Fruit Fly Hotline
(1300 666 010)] για να κανονίσετε να έρθουν να
τα πάρουν.
Μαζέψτε υπερβολικά ώριμα φρούτα και καρποφόρα
λαχανικά και βάλτε τα στο πράσινο δοχείο
απορριμμάτων σας. Μην τα βάλετε σε λίπασμα
από φύλλα, φρούτα και λαχανικά.
Μαγειρέψτε ή διατηρήστε την υπερπαραγωγή στο σπίτι
φρούτων ή καρποφόρων λαχανικών. Αυτά μπορούν να
μετακινηθούν από την περιοχή καραντίνας.
Μην αφήσετε στο έδαφος φρούτα και καρποφόρα
λαχανικά που παράγονται.

Αγαπητέ νοικοκύρη
Η περιουσία σας βρίσκεται σε περιοχή εμφάνισης
μύγας φρούτων.
Όταν ανακοινωθεί εμφάνιση μύγας φρούτων, οι Πρωτογενείς
Βιομηχανίες και Περιοχές Νότιας Αυστραλίας (PIRSA)
αναλαμβάνει πρόγραμμα εξουδετέρωσης.
Αυτές οι πληροφορίες είναι για να σας ενημερώσουν για
τη μύγα φρούτων και ότι το πρόγραμμα εξουδετέρωσης
είναι σε εξέλιξη.

Τι είναι η μύγα φρούτων;
Η μύγα φρούτων είναι ένα από τα πιο καταστροφικά
παράσιτα και μπορεί να καταστρέψει φρούτα και λαχανικά σε
εμπορικές καλλιέργειες και αυλές σπιτιών. Μια θηλυκή μύγα
φρούτων μπορεί να γεννήσει αυγά σε φρούτα και λαχανικά,
περιλαμβανομένων:
• Φρούτων με σκληρό κουκούτσι (βερίκοκα, ροδάκινα,
νεκταρίνια, δαμάσκηνα και κεράσια)
• Εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, λεμόνια,
φράπες και κουκουάτ)
• Καρποφόρων λαχανικών (τομάτες, πιπεριές, τσίλι,
μελιτζάνες και ταμαρίλλο)
• Σαρκωδών φρούτων (μήλα, αχλάδια και κυδώνια)
• Ανθοφόρων φυτών (μούσμουλα, σύκα και feijoas)
• Τροπικών φρούτων (μπανάνες και μάγκο).

Πώς κηρύσσεται εμφάνιση μύγας φρούτων;
Κηρύσσεται εμφάνιση μύγας φρούτων όταν εντοπιστεί μύγα
φρούτων ή κάμπιες.
Η εντόπιση μπορεί να είναι από φρούτα μολυσμένα με κάμπιες ή
από την παρουσία μυγών στις παγίδες μας παρακολούθησης.
Όταν κηρυχθεί εμφάνιση μύγας φρούτων, δημιουργείται 1.5
χιλιομέτρου περιοχή καραντίνας γύρω από το μέρος εντόπισης
και αρχίζει πρόγραμμα εξουδετέρωσης.

Τι πρέπει να κάνετε
Ο Νόμος Περί Υγείας Φυτών 2009 παρέχει στο προσωπικό του PIRSA
πρόσβαση σε περιουσίες για να κάνουν αυτή την απαραίτητη
εργασία, για αυτό βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό μας μπορεί να
έχει πρόσβαση στην αυλή σας. Αν έχετε σκύλους, περιορίστε τους
όταν το προσωπικό μας είναι παρόν.

Μην μετακινήσετε φρέσκα φρούτα που
παράγονται στο σπίτι σας εντός περιοχής
εμφάνισης της μύγας.
Φρούτα, καρποφόρα λαχανικά ή απορρίμματα αυλών που
παράγονται στο σπίτι δεν πρέπει να μετακινηθούν από την
περιουσία σας. Δεν μπορείτε να πάρετε φρέσκα φρούτα στα
κουτιά μεσημβρινού γεύματός σας στην εργασία ή το σχολείο για
να τα καταναλώσετε εκτός της περιοχής καραντίνας.
Μπορείτε να βάλετε ως συνήθως φρούτα και λαχανικά που
δεν θέλετε στα πράσινα δοχεία απορριμμάτων σας. Έχουμε
συνεργαστεί με το τοπικό σας συμβούλιο σε ένα σύστημα για
τη διάθεση των πράσινων αποβλήτων κατά τη διάρκεια της
επιδημίας της μύγας φρούτων.

Μην βάλετε σε λίπασμα από φύλλα, φρούτα και
λαχανικά περιλαμβανομένων και αυτών που αγοράσατε
σε μαγαζί κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Πόσο καιρό θα διαρκέσει η καραντίνα;
Η διάρκεια καραντίνας μπορεί να ποικίλει καθώς αποφασίζετε
από τον αριθμό μυγών που θα εντοπιστούν κατά τη διάρκεια
μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου σύμφωνα με τα Εθνικά
Πρωτόκολλα Διαχείρισης της Μύγας Φρούτων.
Καταλαβαίνουμε ότι οι περιορισμοί καραντίνας και
του προγράμματος εξουδετέρωσης θα προκαλέσουν
λίγη ενόχληση, αλλά η συνεργασία σας θα μας βοηθήσει
πολύ σε ελεύθερη από μύγα φρούτων διατήρηση της
Νότιας Αυστραλίας.
Όταν τελειώσει το πρόγραμμα εξουδετέρωσης θα
ενημερωθείτε με φυλλάδιο. Μόνο μετά από αυτό φρούτα
και λαχανικά που παράγονται στο σπίτι θα μπορούν να
μετακινούνται από την περιουσία σας.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του
προγράμματος εξουδετέρωσης;
Προσωπικό του PIRSA θα επισκεφτεί περιουσίες για να
τοποθετήσει δολώματα και να αναλάβει εργασία υγιεινής.
Το προσωπικό μας φορεί πορτοκαλί φόρμα και
φέρει ταυτότητα.
Η υγιεινή και η τοποθέτηση δολωμάτων θα έχει ήδη αρχίσει
στην περιοχή σας.
Όταν συμπληρωθεί η τοποθέτηση δολωμάτων,
μπορεί να εξαπολύσουμε στείρες μύγες φρούτων στην
περιοχή εμφάνισης.

