सिट्रस क्याङ्कर
यो के हो ?

सिट्रस (अम्लिय) क्याङ्कर बनस्पतिमा लाग्ने सरुवा रोग हो जसले अम्लिय 						
बनस्पतीहरु जस्तै कागती, लाईम, सुनत् ला, अङ्गरु लगायत हाम्रा अन्य रैथाने 							
बनस्पतीहरुलाई असर गर्दछ ।
सिट्रस क्यङ्करले पात, हाँगा र फलहरुलाई असर गर्दछ जस्को कारणले पातहरु र काँचो फलहरु 				
झर्दछन । केहि समयपछी बनस्पती वा रुख मर्दछ । यो रोग हावा र बर्षाले छोटो दुरिमा 						
फैलन सक्दछ । त्यस्तै लामो दुरिमा मानिसहरुले सङ्कर् मित बोट्बिरुवा तथा सामाग्रिहरु ओसारपोसार 					
गर्दा फैलन सक्दछ । सिट्रस क्यङ्करले मानिस तथा जनावरहरुको स्वास्थय् मा असर गर्दनै ।

हामीले यसको लागी के गर्दै छौ ?

सिट्रस क्यङ्करलाई नर्दन टेरिटोरिमा अप्रिल २०१८ मा पत्ता लगाइएको थियो । त्यसबेलादेखि, रोग हटाउनको लागि एक राष्टर् िय
प्रतिक्रिया सुरु गरिएको छ । संकर् मित स्थानबाट ६०० मिटर वरिपरिको जमिनलाई प्रतिबन्धित क्षते र् को रूपमा घोषणा गरिएको
थियो र रोग फैलिनबाट रोक्न त्यहाँ रहेका सम्परू ण
् अम्लिय बनस्पतीहरु उखेलरे फालिएको थियो । सो प्रतिबन्ध अहिले हटाइएको छ र
प्रभावित क्षते र् का बासिन्दाहरुले फेरी आफ्नो जामिनमा अम्लिय बनस्पतीहरु लगाउन छुट पाएका छन् । यी क्षते र् बाहिरका अन्य धेरै
जमिनलाई पनि यस रोगको लक्षणको लागि सर्वक
े ष् ण गरिएको छ । 		
अष्टर् ले िया, राज्य र क्षते र् िय सरकार तथा उद्योग दलहरूले अष्टर् ले ियाको प्रती बर्ष ७९८ मिलिअन डलर आम्दनी आँकलन गरिएको
सिट्रस उध्योगको रक्षा गर्न यी उपायहरुमा सहमति जनाएका हुन् । यी उपायहरूले रोगको प्रसार रोक्न मद्त गर्दछ र यसले हामीलाई
यो कार्यक्रमको अन्तय् मा अष्टर् ले िया सिट्रस क्यान्करबाट स्वतन्तर् प्रमाणित गर्न सक्षम बनाउने छ ।

प्रतिबन्धहरू लागु गरिएका छन्

अम्लिय बोटबिरुवा र फलफूलहरु हुरक
् ाउन वा ओसारपोसार गर्न ग्रटे र डार्विन र क्यथ्रीन क्षते र् भित्र रहेका दुइ नियन्ततृ क्षते र् हरूमा
प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नियन्ततृ क्षते र् हरूसगँ सम्बन्धित प्रतिबन्धको मानचित्रहरु यो पर्चाको पछाडी पाउन सक्नु हुनछ
् ।
अम्लिय किसानहरूको उत्पादनको अन्तरप्रदेशिय बिक्री बितरणका लागि पनि कडा संगरोध नियमहरु बनाइएका छन् ।
यो प्रतिबन्ध त्यतिबेला सम्म रहनेछ जब सम्म अष्टर् ले िया, राज्य र क्षते र् िय सरकार तथा उद्योग दलहरूले यो रोग उन्मलू न भयो भनेर
सहमती जनाउँदनै न् । प्रतिबन्धहरू हटाउन सकिन्छ जब नर्दन टेरिटोरिले यो रोग हालमा कतैपनी छैन र क्षते र् सिट्रस क्यान्कर मुकत्
भएको छ भनेर घोषणा गर्नछ
े ।

योजना बनाउनुहोस्, तयारी गर्नहु ोस्, प्रतिक्रिया देखाउनुहोस्, पुन:् स्थापित हुनहु ोस्

यदी केहि सङ्कास्पद देखिन्छ भने हामीलाई ०४३६ ६४३ ४७०

नियन्तृत क्षेत्रहरूमा (मानचित्रमा खरानी रङको निशानले देखाइएको छ):

NEED A
PERMIT

अम्लिय बोटबिरुवा, जुस र सिट्रस
क्यान्कर लागेका बोट्बिरुवा,
फलफुल तथ अन्य बोटबिरुवाहरु
अनुमती बिना नियन्तृत क्षेत्रबाट
अन्यत्र लान पाइने छैन ।

?
अम्लिय फलफुल र जुसलाई
नियन्तृत क्षेत्र भित्र मानविय
उपभोग को लागि ओसारपोसार गर्न
पाइने छ ।

बसिन्दा तथा ब्यबसायिहरुलाई
नियन्तृत क्षेत्रको उपाधी हटेपछी
जानकारी दिइनेछ र अम्लिय
बोटबिरुवा र फलफुललाई स्वतन्त्र
रुपम नियन्तृत क्षेत्र बाट
ओसारपोसार गर्न सकिने छ ।

थप जानकारिको लागि कृपया nt.gov.au/citruscanker हेरन् हु ोला ।

