Citrus canker
Ano ito?

Ang citrus canker ay isang nakahahawang sakit na 				
umaapekto sa mga tanim na citrus kabilang ang 					
limon, dayap, dalanghita at grapefruit, pati na ang 						
ilan sa ating mga katutubong uri ng tanim.
Ang citrus canker ay umaapekto sa mga dahon, maliliit na sanga, at prutas na 			
nagiging sanhi ng pagkalagas ng mga dahon at pagbagsak ng hindi pa hinog na 				
mga prutas. Sa katagalan, ang tanim ay maaaring mamatay. Ang sakit ay 				
maikakalat sa maiikling distansiya ng hangin at ulan. Ito ay maikakalat din sa 			
malalayong distansiya ng mga tao sa pamamagitan ng paglilipat-lipat ng mga 			
naimpeksiyunang tanim o kagamitan. Ang citrus canker ay hindi umaapekto sa 				
kalusugan ng mga tao o hayop.

Ano ang ginagawa namin tungkol dito?

Ang citrus canker ay natuklasan sa Northern Territory noong Abril 2018. Buhat noon, nagkaroon na ng
pambansang tugon upang puksain ang sakit. Ang mga propyedad na nasa loob ng 600 metro ng pook
na naimpeksiyunan ay idineklarang mga pook na may paghihigpit, at lahat ng mga tanim na citrus ay
tinanggal upang mahadlangan ang higit pang pagkalat. Inalis na ang mga paghihigpit sa mga pook na
ito, at ang apektadong mga residente ay muli nang makakapagtanim ng mga puno ng citrus sa kanilang
propyedad. Maraming iba pang propyedad sa labas ng mga pook na ito ang nasuri na rin para sa mga
palatandaan ng sakit.
Ang mga pamahalaan ng Australya, Estado at Teritoryo at mga grupo ng industriya ay nagkasundo sa
mga hakbang na ito upang protektahan ang industriyang-citrus na hinalagahang $798 milyon kada
taon. Ang mga hakbang na ito ay tumutulong pigilin ang pagkalat ng sakit, at mapapatunayan natin na
ang Australya ay ligtas na mula sa citrus canker sa katapusan ng programang ito.

Kasalukuyang mga paghihigpit

Mayroong mga paghihigpit sa pagtatanim at paglilipat ng mga tanim na citrus at prutas sa dalawang
pangkontrol na pook sa kalakhang Darwin at mga rehiyon ng Katherine. Ang mga mapa ng kaugnay na
paghihigpit sa pangkontrol na mga pook ay matatagpuan sa likod ng papel-kaalamang ito.

Mananatiling mayroong mga paghihigpit hanggang sa ang mga pamahalaan ng Australya,
Estado at Teritoryo at mga grupo ng industriya ay magkakasundo na ang sakit ay napuksa na.
Ang mga paghihigpit ay aalisin kapag napatunayan ng Northern Territory na wala nang sakit na
naroroon at idineklara itong ligtas na mula sa citrus canker.

Kung ito ay tila kaduda-duda, tawagan kami sa 0436 643 470

Sa mga pangkontrol na pook (kulay-abo sa mapa):

NEED A
PERMIT
Ang mga tanim na citrus,
ang mga pananim na
mayroong citrus canker,
mga prutas ng citrus,
at iba pang mga bagay
na pang-halaman ay
hindi maiaalis mula sa
pangkontrol na pook
nang walang permit.

Ang prutas at juice ng
citrus ay maililipat-lipat
o madadala sa loob ng
pangkontrol na pook
para makain at mainom
ng mga tao.

?

Ang mga residente
at mga negosyo ay
aabisuhan kapag ang
mga paghihigpit ay inalis
na, at ang mga tanim
na citrus at prutas ay
malaya nang mailalabasmasok sa pangkontrol na
pook.

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa nt.gov.au/citruscanker

