ANG TAU FLY AY NATAGPUAN NA
SA INYONG PUROK
Kayo ay makakatulong mapigilan ang paglaganap nito – huwag
maglabas ng mga prutas o gulay mula sa inyong propyedad.
TUMULONG NA MAPIGILAN ANG PAGLAGANAP NG TAU FLY
Ang Ministry for Primary Industries (MPI) ay nag-iimbestiga na tungkol sa pagkatuklas ng Tau fly sa
inyong purok.
Ang mga Tau fly ay makakapinsala sa mga pananim na prutas at gulay ng ating bansa at makakapigil
nito na makapag- eksport ng ilang produkto.
Habang kumikilos ang MPI upang alamin kung mayroon pang Tau fly sa inyong pook, kailangan
namin ang inyong tulong upang tingnan kung mayroon pang mga langaw diyan, at nang hindi na
kayo makapagdadala ng mga ito nang wala kayong kamalay-malay sa mga bagong lokasyon.

MANGYARI LAMANG NA HUWAG MAGLABAS NG PRUTAS O GULAY MULA SA INYONG
PROPYEDAD
Mangyari lamang na huwag maglabas mula sa inyong propyedad ng anumang prutas, gulay, pirapirasong prutas o gulay, o basura mula sa inyong garden (halimbawa, mga pinagpungusan, bulok na
prutas at compost, atbp).
Higit na mahalaga: Huwag kayong maglalabas mula sa inyong tahanan ng mga prutas o gulay na
sarili ninyong tanim, habang wala pang may karagdagang paunawa.
Bagamat mas kanais-nais na huwag itong gawin, kung kailangang magpadala kayo ng prutas o gulay
mula sa inyong tahanan, halimbawa sa mga pabaong tanghalian, paki-gawa lamang ito na gamit ang
mga ani na binili mula sa isang tindahan at hindi mula sa sarili ninyong pananiman.

ANO ANG SUSUNOD NA MANGYAYARI?
May impormasyong makukuha sa madaling panahon (o kaya ay makukuha na ngayon pa lang) sa
website ng MPI na

www.mpi.govt.nz/tau-fly.
Abangan ninyo sa website na ito ang mga regular at nasapanahong impormasyon. Mayoon ding
mga nasapanahong impormasyon sa news media.
Isang opisyal at inspektor ng MPI ang maaaring kailanganing tumingin sa inyong garden para sa
anumang palatandaan ng Tau fly. Siya ay lalong interesadong tumingin sa anumang pananim na
gulay o sa mga basurahan. Maaari din siyang humiling na maglagay ng maliit na panghuli sa inyong
garden upang mahuli ang anumang Tau fly sa paligid. (Ang mga panghuling ito ay ligtas para sa mga
alagang hayop at maski bata).
Kung ang inyong bahay ay malapit kung saan natagpuan ang Tau fly, maaaring makatanggap kayo
ng inyong sariling “wheelie bin” upang ligtas na maitapon ang lahat ng basurang prutas, gulay at
ibang pang-garden na basura.
Kung kayo ay nakatira sa isang lugar na kontrolado ng Tau fly, mayroong mga basurahang
nakahanda sa mga lokasyon na magagamit para sa pagtatapon ng basura.

Kung kailangan ninyong makipag-usap tungkol dito, tumawag lamang sa MPI sa

Freephone 0800 80 99 66
BAKIT ITO MAHALAGA?
Kung sakaling mayroon pang mga langaw sa inyong purok, at kung sila ay maglalabasan mula sa
pook dala ng mga prutas at gulay, ang pagtuklas at pagpapaalis ng mga langaw na ito ay kadalasan
lalong magiging mahirap.

SALAMAT SA INYONG TULONG.

