Sağlıklı biyogüvenlik
Hayvancılık ve tarımsal üretim yapan büyük bir kırsal arazinin sahibi ya da; içinde bir
parça sebzelik bulunan küçük çaplı bir araziden elde ettiği ürünleri pazar yerlerinde
satan bir kimse olabilirsiniz. Her iki durumda da, Avustralya’nın tarım endüstrisinin
bir parçasısınız demektir.
Avustralya, yurt dışında bulunan çeşitli hayvan ve bitki haşere ve hastalıklarından ari
olan bir ülkedir. Ancak tarımsal endüstrilerimize, yerel toplumlara ve bireylere ciddi
bir tehdit oluşturabilecek birtakım haşere ve hastalıklar yine de mevcuttur.
Bu nedenle sağlıklı biyogüvenlik son derece önemlidir.
Ekteki broşürler, hayvanlarınızı ve ürünlerinizi hastalıklardan korumak için birtakım
basit önlemler önermektedir. Bu önlemlerden bazılarını halihazırda uyguluyor
olabilirsiniz. Ancak haberdar olmadığınız önlemler de mevcut olabilir. Bu amaçla
faydalı olacağını umduğumuz irtibat bilgileri de eklenmiştir.
Biyogüvenlik nedir?
Biyogüvenlik ekonomi, çevre ve insan sağlığını haşere ve hastalıklardan korur.
Yeni haşere ve hastalıkların ülkeye girişini engellemeye çalışmak ve salgınların
ortaya çıktığı dönemlerde bunları kontrol altına almaya yardımcı olmak da bu işin bir
parçasıdır. Avustralya’nın ortaya çıkan salgınlarla mücadele etmek için güçlü
düzenlemeleri vardır.
Biyogüvenlik neden önemlidir?
•

Tarımsal ihracatın Avustralya’ya her yıl sağladığı gelir 31 milyar dolardır.

•

Büyük ölçekli bir haşere veya hastalık tek başına ticareti durdurabilir ve
çiftçilerin işlerini ve tarımla doğrudan ilgisi olmayan toplumları da olumsuz
yönde ciddi derecede etkileyebilir.

•

Bir şap hastalığı salgını ülkeye 12 milyar dolara mal olabilir.

•

Bazı haşere ve hastalıklar bölgeye has bitki ve hayvanlara zarar verebilir.

•

Kuş gribi, SARS veya Nipah virüsü gibi insanlara bulaşabilen yeni bir hayvan
hastalığı Avustralya’nın sağlık, eğitim, otelcilik, seyahat, turizm ve ticari
yatırımlarını etkileyebilir.

•

Bitki haşere ve hastalıklarının yıllık kontrol masrafı 700 milyon dolar ile 2
milyar dolar arasındadır.

•

Yabani ot, yabanileşmiş ve zararlı hayvan türleri gibi istilacı canlı türleri
Avustralya’nın biyolojik çeşitliliği açısından en büyük tehditdirler.

Haşere ve hastalık salgınını azaltmak için siz ne yapabilirsiniz
Sizin de uygulayabileceğiniz basit, bilinen biyogüvenlik önlemleri mevcuttur:

•

Nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilin ve hayvan ve bitki haşere ve
hastalıklarının işareti olan şeyleri hemen ilgililere bildiriniz.

•

Mülkünüze gelen ve giden malzemelerin kaynağını hastalık ve böcek riski
bakımından değerlendirmek amacıyla gözden geçiriniz.

•

Tarım aletlerini temiz ve topraksız ya da bulaşıcı malzemelerden ari
olduklarından emin olmadıkça mülkünüze sokmayınız.

•

Sağlıklı olduğundan şüphe ettiğiniz hayvanlarla veya şüpheli bitki materyali
ya da toprakla uğraşıyorsanız, kişisel temizlik ve dezenfeksiyon konularında
çok titiz davranınız.

•

Yiyecek artıklarını çiftlik hayvanlarına, özellikle de yal olarak domuzlara
vermeyiniz. Sebze artıkları verilebilir; ancak et verilmesi yasalara aykırıdır.

•

Yeni hayvanları sürünüze katmadan önce ayrı bir yerde tutunuz ve 10 gün
süreyle sağlık durumlarını gözlemleyiniz.

•

Hayvanlarınızın veya ürünlerinizin bulunduğu yerlere giren ziyaretçi sayısını
sınırlayınız.

•

Eğer bir hastalıktan şüphe ederseniz, hastalıklı hayvanları ayrı tutunuz ve
sebep tesbit edilene kadar komşu çiftliklere gidip gelmeyiniz – böylece
hastalığın yayılma olasılığı azalır.

•

Yabani kuşların kendi kuşlarınız veya kümes hayvanlarınızla karışmasına
fırsat vermeyiniz. Yabani kuşların kendi kuşlarınızın yemine veya suyuna
erişmesine olanak vermeyiniz.

•

‘Zararlılardan ari’ sertifikalı tohum veya çoğaltma malzemeleri kullanınız.

•

Gerekli izinler olmadan yurt dışından bitki materyali getirmeyiniz.

•

Eğer büyük bir mülk sahibiyseniz, çift çit ve rüzgarkıranlar kullanarak
komşularınızla aranızda bir ‘güvenli bölge’ oluşturunuz.

Daha fazla bilgi
www.daff.gov.au/biosecurity sitesine bakınız veya or (02) 6272 3130 nolu
telefondan Avustralya Hükümeti Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanlığı’nı
(Department of Agriculture, Fisheries and Forestry) arayınız.

Hayvan sağlığı ve biyogüvenlik
İster büyük ölçekli hayvancılık yapın, ister arka bahçenizde birkaç evcil hayvanınız
olsun; hayvanları hastalıklardan koruma bakımından herkesin önemli görevleri vardır.
Büyük ölçekli tek bir hayvan hastalığı, tüm endüstriyi mahvedebilir ve milyarlarca
dolar masrafa ve binlerce kişinin işine malolabilir.
Hastalıklar hayvanlar arasında temas, ısırma ve sıyrıklarla yayılabilir. Hava, gübre,
dışkılar, giysi, ayakkabı, deri, mukus, hayvanların yattığı yerler, yem ve su tekneleri,
araçlar ve ekipmanların hepsi hastalıkları taşıyabilir ve yayabilirler.
Hastalıklı et, yumurta ve süt ürünleri de hastalık yayabilirler.
Çeşitli hayvan hastalıkları insanlara bulaşabilir ve ciddi enfeksiyonlara neden
olabilirler.
Siz kendi hayvanlarınızı tanırsınız ve ne zaman endişelenmek gerektiğini bilirsiniz.
Dikkat edilmesi ve bildirilmesi gereken sıradışı işaretler şunlar olabilir:
•

sebepsiz ölümler

•

yara ve ülserler

•

ağızdan aşırı salya akması

•

ishal (özellikle kanlı olanı)

•

burun gibi herhangi bir açıklıktan büyük miktarlarda akıntı olması

•

normal tepki vermeyen hayvanlar

•

düzgün yem yemeyen veya başka şeylerle beslenen hayvanlar

•

ineklerin süt ve tavukların yumurta veriminin azalması gibi üretimdeki önemli
düşüşler

•

sendelemek veya baş düşürmek

•

şiddetli topallama, ve

•

yerden kalkamama.

Hayvanlarınızda bu işaretlerden herhangi birini veya diğer etkenlerle
açıklanamayacak olağan dışı bir şey gördüğünüzde bir veterinere başvurunuz.
Hastalık salgınlarını azaltmak için neler yapabilirsiniz
•

Nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilin ve hayvan hastalığı işaretlerini hemen
ilgililere bildirin.

•

Mülkünüze gelen ve giden malzemelerin kaynağını hastalık riski bakımından
değerlendirmek amacıyla gözden geçiriniz.

•

Yeni hayvanları sürünüze katmadan önce ayrı bir yerde tutunuz ve 10 gün
süreyle sağlık durumlarını gözlemleyiniz.

•

Hayvanlarınızın veya sürülerinizin bulunduğu yerlere giren ziyaretçi sayısını
sınırlayınız.

•

Yiyecek artıklarını çiftlik hayvanlarına, özellikle de yal sulandırılmış olarak
domuzlara vermeyiniz. Sebze artıkları verilebilir; ancak et verilmesi yasalara
aykırıdır.

•

Sağlıklı olduğundan şüphe ettiğiniz hayvanlarla uğraşıyorsanız, ellerinizi
herzaman sıcak su ve sabunla yıkayınız ve elbise ve ayakkabılarınızı
dezenfekte ediniz.

•

Eğer bir hastalıktan şüphe ederseniz, hastalıklı hayvanları ayrı tutunuz ve
sebep tesbit edilene kadar komşu çiftliklere gidip gelmeyiniz – böylece
hastalığın yayılma olasılığı azalır.

•

Yabani kuşların kendi kuşlarınız veya kümes hayvanlarınızla karışmasına
fırsat vermeyiniz. Yabani kuşların kendi kuşlarınızın yemine veya suyuna
erişmesine olanak vermeyiniz.

•

Haşere ve zararlıları kontrol altında tutunuz.

•

Hayvan satın alırken aşı veya hastalık durumlarını gösteren belgeleri isteyiniz.

Büyük ölçekli mülkler için
•

Mümkünse, çift çit ve rüzgarkıranlar kullanarak komşularınızla aranızda bir
‘güvenli bölge’ oluşturunuz.

•

Tarım aletlerini, temiz ve toprak ya da bulaşıcı olabilecek maddelerden
arınmış olduklarından emin olmadıkça mülkünüze sokmayınız.

•

Aşı malzemelerini temiz tutunuz ve dezenfekte ediniz.

•

Mülke giriş ve çıkışların kayıtlarını tutunuz (Ulusal Hayvan Kimlik Tespiti
Programı (National Livestock Identification Scheme) konusunda daha fazla
bilgi için www.mla.com.au/nlis sitesine bakınız).

Alışılanın dışında olan herşeyi bildirmek için aşağıdaki kurum ile irtibata
geçiniz:
Hayvan Hastalıkları Acil danışma hattı: 1800 675 888
Hayvan sağlığı konusunda daha fazla bilgi ve ilgili diğer bilgilere bağlantı için
www.daff.gov.au/piaph sitesine bakınız.

Bitki sağlığı ve biyogüvenlik
Bitkilerinizden alışılmışın dışında veya anormal görünümlü olan var mı? Bitkiler her
türlü alışılmadık yaprak ve meyva şekilleri ortaya koyabilirler. Çoğu hallerde bu
normal bir değişimdir; ancak eğer o güne kadar hiç görmediğiniz bir şey görürseniz,
bunu inceletmeye değebilir – özellikle de bu durum bir kaç bitkiyi etkiliyorsa. Neyin
normal olduğunu zaten tecrübenizle bilirsiniz – özellikle bitkilerinizi büyüme
mevsiminde incelemek için zaman harcıyorsanız.
Bir bitkideki değişikliği açıklayabilecek belirgin nedenlerin olmadığı hallerde dış
kaynaklı bir haşere veya hastalık sözkonusu olabilir. Dikkatle izlenecek işaretler
arasında şunlar olabilir:
•
•
•
•
•
•
•

bitki ölümü
sürgün uçlarının geriye doğru kuruması ve solma
gelişmişliğin veya verimin azalması, sararma veya bodurlaşma – özellikle
bostanlarda
zayıf çimlenme
yapraklar üzerinde renkli benekler
yapraklar, gövde ve meyvalar üzerinde alışılmadık benekler veya renkli
bölümler, ve
yaprak bükülmesi.

Haşere ve hastalık salgınlarını azaltmak için sizin yapabileceğiniz şeyler
•

ürünlerinizi etkileyebilecek haşere ve hastalıkları tanımaya çalışınız ve
alışılmadık bitki haşere ve hastalıklarını hemen ilgililere bildiriniz.

•

Mülkünüze getirilen bitki materyallerinin sağlık durumunu öğreniniz. Bir
şüpheniz olursa, bitkinin temiz olduğu belirlenene kadar ayrı bir yerde
tutunuz.

•

Ürünlerinizin bulunduğu yere geliş-gidişleri sınırlandırınız – bu ürünlerin
zarar görmesini azaltır ve ayakkabılarla gelen hastalık ve haşere bulaşmasını
önleyebilir.

•

Mülkünüze getirilen tarım aletlerinin temiz olduğundan ve toprak, bitki ve
tohum gibi bulaştırıcılardan arınmış olduğundan emin olunuz.

•

Şüpheli bitki materyali veya toprağa dokunduktan sonra ellerinizi,
elbiselerinizi ve aletlerinizi yıkayınız.

•

‘Haşerelerden aridir’ sertifikası taşıyan tohumları veya sağlıklı bitki
materyallerini kullanınız.

•

Gerekli izinler olmadan yurt dışından bitki materyali getirmeyiniz.

Alışılmadık şeyleri bildirmek için irtibat kurulacak yer:
Egzotik Bitki Haşereleri için çağrı hattı 1800 084 881
Bitki sağlığı konusunda daha fazla bilgi ve ilgili diğer bilgilere erişmek için
www.daff.gov.au/piaph sitesine bakınız.

Kuş gribi
Çoğu Avustralya’lılar için kümes hayvanı ve kuş beslemek zevkli bir zaman
değerlendirme aracıdır. Avian enflüanza veya ‘kuş gribi’, Avustralya’daki tüm kuşlar için
bir tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. Kuş gribi gibi dış kaynaklı bir hastalığın
sahillerimize kadar gelme tehlikesi düşük olmakla birlikte, kuş sahibi olan herkesin
hastalığın belirtileri konsunda oldukça dikkatli olması gerekir.
Dikkat edilecek işaretler şunlardır:
•

başlarda şişkinlik

•

yumurta üretiminin azalması

•

nefes alma zorluğu

•

ishal

•

hareket etme, yeme ve içmede isteksizlik

•

boynu bükük bir görünüş

•

yürüme veya ayakta durma zorluğu

•

alışılmadık baş veya boyun duruşu

•

uyuşukluk, ve

•

birçok kuşun aniden ölmesi.

Tüm kuşların kuş gribine yakalanması mümkündür ve bu hastalık 140’tan fazla türde
görülmüştür. Bu türler arasında tavuk, hindi, sülün, keklik, bıldırcın, , ördek, kaz, gine
kuşu, devekuşu ve çok sayıda yabani kuş türü bulunmaktadır.
Eğer çiftçi pazarlarında kümes hayvanları veya yumurta satıyorsanız dikkat edilecek
hususlar
Yumurta satarken, mümkün olan hallerde yeni yumurta kartonları kullanınız; çünkü önce
kullanılan kartonlar hastalıkların yayılmasına yardım edebilir. Eğer önce kullanılan
kartonlardan kullanırsanız, bunları kuşlardan uzak tutunuz ve kartonlara dokunduktan
sonra ve kuşlarınıza dokunmadan önce herzaman ellerinizi yıkayınız.
Kümes hayvanı eti veya yumurtalarla çalışırken herzaman kişisel sağlık kurallarına
uyunuz.
Evde dikkat edilecek hususlar
•

Aletlerinizin ve kümes hayvanı veya kuşlarınızın bulunduğu alanları temiz
tutunuz.

•

Kendi kuşlarınızın yabani kuşlarla temas kurmasına izin vermeyiniz.

•

Yem ve suyun kuş pisliği veya hayvan artıkları ile bulaşmasına fırsat vermeyiniz.

•

Kuşlarınızın içtiği tüm suların şehir içme suyu, kuyu suyu veya klorlu su olmasına
özen gösteriniz.

•

Kuşlarınızın yanına giren insan sayısını sınırlı tutunuz.

•

Kuş gösterilerine katılırsanız, kuşlarınızın diğer kuşlarla doğrudan karışmasına
fırsat vermeyiniz.

•

Kuşlara dokunduktan sonra kişisel temizliğinize dikkat ediniz.

•

Yeni kuşları sürünüze katmadan önce 10 gün kadar ayrı tutunuz.

•

Hastalığın belirtileriniz tanıyınız.

Eğer kuşlarınızdan bir kısmı hastalanır veya ölürse, durumu en yakın veterinere,
bölgenizdeki birincil endüstri veya tarım bakanlığına hemen bildiriniz ya da 1800 675
888 nolu Acil Hayvan Hastalıkları çağrı hattını arayınız. Kuş gribi hakkında daha fazla
bilgi için www.daff.gov.au/birdflu sitesine bakınız.

Avustralya Hükümeti biyogüvenlik konusunda neler
yapmaktadır?
Avustralya Hükümeti, sınır öncesi, sınır ve sınır sonrası faaliyetleriyle Avustralya’nın
hayvan ve bitki sağlığını korumak amacıyla önemli yatırımlar yapmış bulunmaktadır.
Sınır öncesi faaliyetler
Avustralya’nın sınır öncesi faaliyetleri, Avustralya’ya giren egzotik haşere ve hastalık
tehdidini azaltmaktadır. Avustralya’nın bu konudaki ilk savunma hattı, komşu
ülkelerin kendi biyogüvenliklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Sınır öncesi
faaliyetlerde dikkat edilen önemli konular arasında ticaret standartlarının
belirlenmesi, ithal risklerinin değerlendirilmesi, ülke dışında karantina tedbirleri alma
gibi konularda katılımcı olmak ve kuzey sınırlarımızı haşere ve hastalık girişine karşı
korumaktır.
Kuzey Avustralya Karantina Strateji (Northern Australia Quarantine Strategy
(NAQS)) biriminin ana görevlerinden biri, Kuzey Avustralya’daki haşere ve
hastalıkların hareketini gözlemlemek ve izlemektir. NAQS sürekli karantina tanıtım
kampanyaları yürütmekte ve karantina ile ilgili girişimlerde kuzeydeki toplumların ve
komşu ülkelerin katılımcı olmasını sağlamaktadır. NAQS özellikle egzotik haşere ve
hastalıkların yayılmasına karşı zayıf olan bölgeleri (ülke içinde ve dışında) etüd
etmekte ve tuzaklar ve denek hayvanlarıyla bu bölgeleri gözlemlemektedir.
Sınır faaliyetleri
Avustralya Karantina ve Teftiş Servisi (Australian Quarantine and Inspection Service
(AQIS)), Avustralya’nın tarım ve çevresine karşı olan potansiyel tehditleri ve
yiyeceklerden kaynaklanan kamu sağlığına yönelik tehditleri sınır bölgesinde tespit
etmektedir.
AQIS gelen bagaj, kargo, posta, hayvan ve bitkiler ile bunların ürünlerini teftiş
etmektedir. Uluslararası tüm posta malzemeleri kartantinadan geçmektedir. Ülkeye
giren uluslararası yolcuların yolcu bagajları karantina bakımından risk oluşturabilecek
malzemeler bakımından röntgenden geçirilebilir, teftiş edilebilir veya uzman köpekler
tarafından kontrol edilebilir.
Süt ve yumurta ürünleri, bitki materyalleri, hayvan ürünleri, canlı hayvanlar, tohumlar
ve sert kabuklu meyvalar ile taze meyva ve sebzeler genel olarak, ancak ülkeye
girişten önce AQIS’ten İthal İzni alınmış ise ülkeye sokulabilirler. İzin alınmamış
olan bu gibi malzemelere el konulacak ve bunlar yok edilecektir.
Sınır sonrası faaliyetler
Sınır sonrası faaliyetler daha çok erken teşhise ve Avustralya içinden veya dışından
gelen haşere ve hastalık tehditlerine karşı önlem almaya odaklanmaktadır.
Avustralya’nın hayvan, bitki, su hayvanı ve yiyecek güvenliği gibi konularda ortaya
çıkan acil haşere ve hastalık salgınlarını yönetme bakımından yerleşmiş
düzenlemeleri mevcuttur. Eyalet ve bölgeler, kendi sınırları içinde ortaya çıkan haşere
ve hastalıkları kontrol ve yok etmekle yükümlüdürler. Avustralya Hükümeti, eyalet
ve bölgeler arası ve uluslararası konularda ulusal işbirliğini sağlamakla yükümlüdür.
Daha fazla bilgi için www.aqis.gov.au or www.daff.gov.au/piaph sitesine bakınız.

İrtibat bilgileri
Federal hükümet
Avustralya Hükümeti Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanlığı (Department of
Agriculture, Fisheries and Forestry)
www.daff.gov.au/piaph Tel: 02 6272 3933
E-ileti: mediacentre@daff.gov.au
Avustralya’daki en son haşere ve hastalık salgınları hakkında bilgi için www.outbreak.gov.au
sitesine bakınız.

Eyalet ve bölge hükümetleri
Viktorya Birincil Endüstriler Bakanlığı (Victorian Department of Primary Industries)
www.dpi.vic.gov.au
Tel: 136 186
E-ileti: customer.service@dpi.vic.gov.au
New South Wales Birincil Endüstriler Bakanlığı
www.dpi.nsw.gov.au
Tel: 02 6391 3100
E-ileti: nsw.agriculture@dpi.nsw.gov.au
Queensland Birincil Endüstriler ve Balıkçılık Bakanlığı
www.dpi.qld.gov.au
Tel: 13 25 23
E-ileti: callweb@dpi.qld.gov.au
Batı Avustralya Tarım ve Gıda Bakanlığı (Western Department of Agriculture and
Food)
www.agric.wa.gov.au
Tel: 08 9368 3333
E-ileti: enquiries@agric.wa.gov.au
Güney Avustralya Birincil Endüstriler ve Kaynaklar Bakanlığı (South Australian
Department of Primary Industries and Resources)
www.pir.sa.gov.au
Tel: 08 8226 0222
Tasmanya Birincil Endüstriler ve Su Kaynakları Bakanlığı (Tasmanian Department of
Primary Industries and Water)
www.dpiw.tas.gov.au
Tel: 1300 368 550
E-ileti: BPI.Enquiries@dpiw.tas.gov.au
Avustralya Başkent Bölgesi Belediye Hizmetleri (Australian Capital Territory
Municipal Services)
www.act.gov.au
Tel: 13 2281
Kuzey Bölgesi Birincil Endüstriler, Balıkçılık ve Madencilik Bakanlığı (Northern
Territory Department of Primary Industry, Fisheries and Mines)
www.primaryindustry.nt.gov.au Tel: 08 8999 5511
E-ileti: info.DPIFM@nt.gov.au

Endüstri Kurumları
Avustralya Hayvan Sağlığı (Animal Health Australia)
www.animalhealthaustralia.com.au
Tel: 02 6232 5522
E-ileti: aha@animalhealthaustralia.com.au
Avustralya Bitki Sağlığı (Plant Health Australia)
www.planthealthaustralia.com.au
Tel: 02 6260 4322

E-ileti: admin@phau.com.au

Avustralya-Yeni Zelanda Gıda Standartları (Food Standards Australia New Zealand)
www.foodstandards.gov.au
Danışma hattı: 1300 652 166
E-ileti: advice@fsanz.gov.au

Acil hayvan ve bitki hastalıkları danışma hatları
1800 675 888 kuşlar ve tarım hayvanları için
1800 084 881 bitkiler için

Çiftçi pazarları
Çiftçi pazarları, çiftçilerin ürünlerini doğrudan halka satabilmelerine ve tüketicilerin
doğrudan üreticiden taze ürün satınalmasına olanak sağlayan çok uygun ortamlardır.
Çiftçi pazarları Avustralya’da hızla yayılmakta olup, bu pazarlar potansiyel olarak
hayvan ve bitki haşere ve hastalıklarının yayılmasında yardımcı olabilirler. Bu
nedenle de sağlıklı biyogüvenlik son derece önemlidir.
Çiftçi pazarlarında dikkat edilecek hususlar
•

Temiz ve toprak ve bulaşıcı maddelerden arınmış olduğunu güvenceye
almadan diğer satıcılarla ekipman paylaşmayınız ve kapları ve ekipmanları
gerektiği şekilde dezenfekte ediniz.

•

Diğer satıcıların ürünlerini kendi ürünlerinize karıştırmayınız ve ayrı tutunuz.

•

Sattığınız ürünün taze ve kaliteli olmasına dikkat ediniz.

•

Kendi serginizde herzaman kişisel hijyen koşullarına ve temizliğe dikkat
ediniz; çünkü hastalıklar elbise, ayakkabı ve deri yoluyla da bulaşabilir.

Gıda güvenliği ve sizin sorumluluklarınız
•

Gıda ehliyeti koşulları eyalet ve bölgeler arasında farklılık göstermektedir.
Çiftçi pazarlarını düzenleyen kimseler, sergi sahiplerinin satış
sorumluluklarını ve ehliyet gereklerini yerine getirmelerini sağlamak için yerel
belediyelerle işbirliği içindedirler. Bu konuda emin değilseniz, iş yaptığınız
çiftçi pazarı düzenleyicileri ile görüşünüz.

Evinize vardığınız zaman
•

Ekipmanlarınızı evde kullanılan dezenfekte maddeleri ile dezenfekte ediniz.

•

Hayvan ve bitki hastalıkları konusunda gözünüzü açık tutunuz ve belirtileri
hemen ilgililere bildiriniz (ektekilere bakınız).

Bu öneriler ve sağlıklı biyogüvenlik broşüründe belirtilen diğer öneriler, tarım
endüstrimizi haşere ve hastalıklardan koruma bakımından oldukça faydalı
olacaklardır.

Daha fazla bilgi
www.daff.gov.au/biosecurity sitesine bakınız veya (02) 6272 3130 nolu telefondan
Avustralya Hükümeti Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanlığı’nı (Department of
Agriculture, Fisheries and Forestry) arayınız.

