Ý nghĩa của trạng thái không có ruồi giấm

Vietnamese / Tiếng Việt

Nam Úc là tiểu bang duy nhất không có ruồi giấm trong lục địa
nước Úc. Trạng thái này có lợi ích đáng kể cho tiểu bang của chúng
ta, bao gồm:
• Việc bảo vệ ngành sản xuất thương mại trái cây, rau quả, nho
và hạnh nhân, đặc biệt là ở các vùng Riverland và Murraylands;
ước tính giá trị tại cổng nông trại của sản phẩm dễ bị ruồi giấm
xâm hại là khoảng 1,3 tỷ đô la
• Việc bảo đảm quyền tiếp cận các thị trường xuất cảng sinh lợi
bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ và Tân Tây Lan, trị giá khoảng 72
triệu đô la trong năm 2018 – 19
• Tạo điều kiện cho cư dân trồng rau quả và trái cây tại nhà với ít
thuốc trừ sâu.

Đặt bẫy
Việc đặt bẫy liên quan đến sự ứng dụng một mồi hữu cơ đặt ở vị
trí tán lá phù hợp ở cả sân trước lẫn sân sau.
Điều này gồm:
• Ứng dụng mồi theo liều lượng 40ml cho thực vật với khoảng
150 vị trí được áp dụng cho mỗi hec ta (tương đương với
khoảng 12 vị trí đặt mồi bẫy trong mỗi bất động sản)
• Thường xuyên tái ứng dụng mồi hữu cơ cho đến
khi chúng tôi tin rằng ruồi giấm trưởng thành đã bị kiềm chế
• Nếu bất động sản của quý vị nằm trong phạm vi 200 mét từ
vị trí phát hiện ruồi giấm, mồi bẫy sẽ được ứng dụng hai lần
một tuần; tất cả các phần khác của khu vực bùng phát ruồi
giấm sẽ được ứng dụng mồi bẫy mỗi tuần một lần.
Việc đánh bẫy thường mất sáu đến tám tuần, tùy thuộc vào số
lần phát hiện ruồi giấm. Sau thời gian này, việc ứng dụng mồi
bẫy ngừng lại và ruồi vô sinh có thể được thả ra trong khu vực.
Mồi bẫy có hiệu quả nhất khi được áp dụng cho sân sau của các
bất động sản trong khu vực bùng phát ruồi giấm, vì đây là nơi
thường trồng cây ăn quả hay bị ruồi giấm ký sinh. Nếu lối đặt
bẫy này không thể thực hiện được, mồi bẫy sẽ được ứng dụng
cho các tán lá phù hợp khác trong bất động sản của quý vị.
Toán xác định trí mồi bẫy của chúng tôi có thể ghé thăm bất
động sản của quý vị như là một phần của chương trình diệt trừ
ruồi giấm.

Vệ sinh (thu nhặt trái cây)
Biện pháp vệ sinh liên quan đến việc thu nhặt trái cây rụng từ
sân sau trên toàn khu vực bùng phát ruồi giấm. Tại một địa điểm
phát hiện nơi đó giòi ruồi giấm được tìm thấy, tất cả trái trên cây
đều sẽ được hái và bị thu hồi. Một khi một tình trạng bùng phát
ruồi giấm được tuyên bố, nhân viên sẽ giám định các bất động
sản trong khu vực kiểm dịch càng sớm càng tốt. Nếu quý vị có
cây ăn quả trong sân sau, toán vệ sinh của chúng tôi sẽ ghé vào
bất động sản của quý vị mỗi tuần một lần trong suốt thời gian
của chương trình diệt trừ ruồi giấm.

Trạng thái không có ruồi giấm có nghĩa là quý vị có thể trồng
trái cây và rau quả của mình với sự chắc chắn rằng chúng không
có giòi.

Thả ruồi giấm vô sinh
Biện pháp thả ruồi giấm vô sinh đôi khi được sử dụng một khi việc
đặt mồi bẫy và công việc vệ sinh hoàn tất.
Để điều này có hiệu quả, việc đặt mồi bẫy phải làm giảm số lượng
ruồi hoang dã hiện hữu trong khu vực bùng phát.
Ruồi vô sinh thường được thả ra từ một thiết bị ở phía sau xe, từ từ
chạy qua khu vực bùng phát ruồi giấm.
Phần này của chương trình diệt trừ ruồi giấm có thể mất tới 12
tuần và không cần phải đi vào vào sân sau nhà.
Sự kết hợp giữa việc xác định vị trí đặt mồi bẫy và kỹ thuật côn
trùng vô sinh hiện đang là phương pháp tốt nhất trên thế giới để
diệt trừ ruồi giấm.

Đặt bẫy
Bẫy giám sát có thể được cài đặt trong hoặc gần sân nhà của
quý vị.
Cái bẫy chứa một mồi nhử hữu cơ - an toàn cho người và vật
nuôi - thu hút và giết chết ruồi giấm.
Nhân viên của chúng tôi sẽ cần tiếp cận sân của nhà quý vị để treo
bẫy trên cây và thỉnh thoảng sẽ ghé thăm để đặt mồi nhử mới.

Liên lạc với chúng tôi
Để có thêm thông tin hãy liên lạc Đường Dây Nóng Chống Ruồi
Giấm (Fruit Fly Hotline):1300 666 010 hoặc truy cập liên mạng pir.
sa.gov.au/fruitfly
Thông tin trong tài liệu này có sẵn theo yêu cầu ở dạng thức thay thế hoặc
ngôn ngữ khác cho những người cần nó. Hãy liên lạc với PIRSA để biết
thêm chi tiết.

Tình Trạng Bùng
Phát Ruồi Giấm
Những biện pháp kiểm dịch được áp
dụng trong khu vực của quý vị, những
biện pháp này bao gồm các hạn chế đối
với sự di chuyển rau quả trồng tại nhà.

Hãy tạo sự tiếp cận dễ dàng với các khu vườn phía trước
và phía sau nhà của quý vị để nhân viên của PIRSA có thể
hoàn thành công việc của họ một cách nhanh chóng.
Hãy khai báo bất kỳ trường hợp phát hiện con giòi nào
trong trái cây hoặc rau quả bao gồm cả những loại mua
từ một cửa hàng. Hãy đặt trong một túi nhựa, niêm
phong nó và liên lạc với Đường Dây Nóng Chống Ruồi
Giấm [Fruit Fly Hotline] (1300 666 010) để sắp xếp việc
thu gom.
Hãy Thu Nhặt trái cây và rau quả rụng hoặc quá chín và
đặt vào thùng đựng rác màu xanh lá cây của quý vị. Đừng
bỏ chúng vào phân trộn.
Hãy nấu hoặc bảo quản trái cây và rau quả trồng tại nhà
dư thừa. Những phẩm vật này được cho phép đem ra khỏi
khu vực kiểm dịch.
Đừng để trái cây và rau quả trồng tại nhà nằm trên
mặt đất.
Đừng ủ bất kỳ loại trái cây hoặc rau quả nào để làm phân
trộn, kể cả những loại được mua từ cửa hàng trong thời kỳ
kiểm dịch.

Kính thưa quý vị Chủ Nhà

Một tình trạng bùng phát ruồi giấm được
tuyên bố như thế nào?

Bất động sản của quý vị tọa lạc trong một khu vực bùng phát
ruồi giấm.

Một tình trạng bùng phát ruồi giấm được tuyên bố khi ruồi giấm
hoặc ấu trùng bị phát hiện.

Khi một tình trạng bùng phát ruồi giấm được tuyên bố, Bộ Công
Nghiệp Sơ Cấp và Vùng Nông Thôn Tiểu Bang Nam Úc (PIRSA)
thực hiện một chương trình diệt trừ ruồi giấm.

Việc phát hiện có thể thông qua trái cây bị nhiễm giòi hoặc thông
qua sự hiện diện của ruồi trong bẫy giám sát của chúng tôi.

Thông tin này là để thông báo cho quý vị về ruồi giấm và chương
trình diệt trừ đang được tiến hành.

Một khi tình trạng bùng phát đã được tuyên bố, một khu vực cách
ly 1,5 ki lô mét được thiết lập xung quanh vị trí phát hiện ruồi giấm
và một chương trình diệt trừ sẽ bắt đầu.

Ruồi giấm là gì?

Những gì quý vị cần làm

Ruồi giấm là một trong những loài côn trùng gây hại
thực vật tàn phá nhất và có thể hủy hoại trái cây và rau
quả trong các vụ mùa thương mại và vườn nhà. Một con ruồi giấm
cái có thể đẻ trứng trong trái cây và rau quả, bao gồm:

Đạo Luật Sức Khỏe Thực Vật năm 2009 ban cho nhân viên PIRSA
quyền đi vào các bất động sản để thực hiện công việc thiết yếu
này, vì vậy hãy bảo đảm nhân viên của chúng tôi có thể đi vào sân
nhà của quý vị. Nếu quý vị có chó, hãy kềm chế chúng trong khi
nhân viên của chúng tôi có mặt.

• Quả hạch (mơ, đào, xuân đào, mận và anh đào)
• Họ cam quýt (cam, chanh, bưởi và cam quật)
• Rau quả (cà chua, ớt chuông, ớt, cà tím và tamarillo)
• Quả họ táo (táo, lê và mộc qua)
• Thực vật có hoa (trái tỳ bà, sung và ổi dứa)
• Trái cây nhiệt đới (chuối và xoài).

Đừng di chuyển trái cây tươi trồng tại nhà trong khu
vực bùng phát ruồi giấm.
Quý vị không được đem bỏ trái cây trồng tại nhà, rau quả hoặc
rác thải vườn ra khỏi bất động sản của quý vị. Quý vị không thể
đem theo trái cây tươi đựng trong hộp ăn trưa khi đi làm việc hoặc
đến trường học nếu quý vị sẽ tiêu thụ chúng bên ngoài khu vực
kiểm dịch.
Quý vị có thể đặt trái cây và rau quả không cần dùng vào thùng
đựng rác màu xanh lá cây như bình thường. Chúng tôi đã làm việc
với hội đồng hành chánh địa phương của quý vị về một hệ thống
xử lý rác thải xanh trong suốt thời gian ruồi giấm bùng phát.

Việc kiểm dịch sẽ diễn ra trong bao lâu?
Thời gian kiểm dịch có thể thay đổi vì nó được xác định bởi số
lượng ruồi được phát hiện trong một khoảng thời gian xác định
theo Thể Thức Xử Lý Ruồi Giấm Quốc Gia (National Fruit Fly
Management Protocols).
Chúng tôi nhận thấy các hạn chế kiểm dịch và chương trình diệt
trừ sẽ gây ra vài bất tiện, nhưng sự hợp tác của quý vị sẽ hỗ trợ
chúng tôi rất nhiều trong việc giữ cho trái cây tại Tiểu Bang Nam
Úc không bị ruồi giấm xâm hại.
Khi hoàn tất một chương trình diệt trừ ruồi giấm, quý vị sẽ được
thông báo bằng truyền đơn phổ biến thông tin. Chỉ sau khi
nhận được thông báo này, trái cây và rau quả trồng tại nhà mới
có thể được đem ra khỏi bất động sản của quý vị.

Điều gì xảy ra trong suốt chương trình
diệt trừ ruồi giấm?
Nhân viên PIRSA đến viếng các bất động sản để thực hiện việc
đặt mồi bẫy và xử lý vệ sinh.
Nhân viên của chúng tôi mặc y phục áo liền quần màu cam và
mang theo thẻ nhận dạng PIRSA.
Cả việc xử lý vệ sinh và đặt mồi bẫy ắt đã bắt đầu tiến hành
trong khu vực của quý vị rồi.
Một khi việc đặt mồi bẫy được hoàn tất, chúng tôi có thể thả
ruồi giấm vô sinh trong khu vực bùng phát ruồi giấm. Điều
này sẽ ngăn ngừa khả năng sinh sản của bất kỳ số ít ruồi giấm
hoang dã nào còn sót lại.

