Làm thế nào để tôi
quản lý người làm hợp
đồng và nhân viên ra vào
vườn nho của tôi?
Làm sạch và khử trùng giày
trước khi vào vườn nho
Pha thuốc tẩy gia dụng còn mới và
nước thành dung dịch trong thùng.
Dung dịch này phải là 50% thuốc tẩy, 50%
nước để tiêu diệt rệp hại rễ nho hiệu quả. Và
kiểm tra nhãn - thành phần hoạt chất phải là
natri hypoclorit.
Cọ rửa giày bằng bàn chải cọ rửa và nước
sạch để cọ rửa sạch bùn đất.

Ngâm và cọ rửa giày 60 giây trong
dung dịch thuốc tẩy mới pha.

Đừng rửa lại bằng nước ngay
sau khi ngâm trong dung dịch
thuốc tẩy vì như vậy thuốc tẩy sẽ
bị giảm tác dụng.

Khi rời cơ sở, cọ rửa lần nữa.

Quần áo và nón mũ là những thứ thường hay có rệp hại rễ nho vì
chúng có thể tiếp xúc với dây nho, vì vậy hãy giảm thiểu nguy
cơ này bằng cách cung cấp quần áo mặc một lần hay quần áo
dành riêng cho người lao động nếu điều kiện cho phép.

Nếu không sử dụng loại quần áo mặc một lần, quý vị hãy chắc
chắn rằng người lao động thay quần áo khi di chuyển từ cơ sở
này sang cơ sở khác và quần áo mặc trong lúc làm việc đều đã
được giặt máy bằng nước nóng từ 50oC trở lên và xà bông
trước khi mặc lại. Tất cả quần áo mặc trong vườn nho ở
PIZs và PRZs nên được bỏ vào túi nhựa niêm kín để vận
chuyển. Cấm đem quần áo bị nhiễm rệp đến một cơ sở
khác và sau đó mặc tiếp.
Làm sạch đồ nghề cầm tay nhỏ như thiết bị móc và cắt tỉa
trong dung dịch 50% thuốc tẩy, 50% nước trong 60 giây.

Công tác giáo dục và huấn luyện nhân viên và người làm hợp
đồng là yếu tố rất quan trọng. Hãy cung cấp sẵn các tờ thông
tin và video huấn luyện về rệp hại rễ nho.
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Tính tiện dụng
Nếu muốn có ấn phẩm này theo định dạng khác, xin quý vị
gọi điện thoại cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng DEDJTR
qua số 136 186, gửi email về
plant.standards@ecodev.vic.gov.au hoặc qua trung gian
Dịch vụ Tiếp vận Toàn quốc số 133 677
www.relayservice.com.au. Tài liệu này cũng được phổ biến
trên internet tại www.agriculture.vic.gov.au/phylloxera
Bãi miễn trách nhiệm
Ấn phẩm này có thể giúp ích quý vị, nhưng Tiểu bang
Victoria và nhân viên không bảo đảm rằng trong ấn phẩm
không có bất cứ lỗi nào hoặc hoàn toàn phù hợp cho các
mục đích nhất định của quý vị và vì vậy chúng tôi không
trách nhiệm gì hết đối với bất kỳ lỗi, mất mát hoặc hậu quả
nào khác có thể phát sinh khi quý vị dựa trên bất kỳ thông tin
nào trong ấn phẩm này.
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