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Ngày 11 tháng 4 năm 2017 

PHƯƠNG THỨC CHUẨN BỊ ĐƯỢC PH      T ĐỂ 

  N CHUYỂN     H   

KHU VỰC KIỂM DỊCH RẦY CÀ CHUA KHOAI TÂY

Các Khoản 5-12 của Thông Báo Khu Vực Kiểm Dịch (được công bố vào ngày 27 tháng 3 
năm 2017) có tên “BACTERICERA COCKERELLI (RẦY CÀ CHUA KHOAI TÂY HOẶC TPP) 
VÀ VI KHUẨN CANDIDATUS Liberibacter solanacearum (CLSo) KHU VỰC TRONG 
THÀNH PHỐ PERTH và CÁC KHU VỰC LÂN CẬN ĐƯỢC QUY ĐỊNH” (“QAN”) chỉ ra c ch 
 h c   n ch  ển các cây trồng ký chủ, nông sản từ c c cây trồng ký chủ và bất kỳ máy móc 
h  c thiết bị n   đã sử dụng liên q an đến cây trồng ký chủ  a  h i khu vực kiểm dịch. 

Khoản 13 của QAN cho phép thêm các phương  h c chuẩn bị được phê duyệt để   n  
chuyển  a  h i khu vực kiểm dịch được công bố trên trang web của s . Phương  h c chuẩn 
bị để   n chuyển nêu dưới đâ  được chấp thu n l m phương th c thay thế được phê duyệt 
theo QAN. 

Vận chuyển trái cây họ cà 

Việc chuẩn bị v n chuyển bất kỳ loại trái cây họ cà n   được canh tác sản xuất trên khu đất 
n m trong khu vực kiểm soát ho c phải tuân thủ Thông Báo Kiểm Soát Sâu Bệnh có thể 
được v n chuyển  he  phương th c sau.  

1) Hun trùng bằng methyl bromide trong vòng hai giờ theo một trong các tỷ lệ sau:

Theo QAN về TPP,  iệc chuẩn bị này phải được ch ng minh b ng hồ sơ, ba  gồm các chi 
tiết về xử lý, nhà cung cấp dịch vụ xử lý, người v n chuyển    người nh n hàng, được cung 
cấp theo yêu cầu. 

2) CA-11 “Rửa Nông Sản Ký Chủ Rầy Cà Chua Khoai Tây”

Nhiệt Độ Cùi (°C) Methyl Bromide (g/m3) 

21 - 31,9 32 

16 - 20,9 40 

11 - 15,9 48 

10 - 10,9 56 
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1. Tất cả các nông sản ký chủ TPP trong hàng hóa ký gửi phải:  

(a) được ngâm    ng nước khử trùng khuấy liên tục có ch a chất hoạt tính bề m t 

không ion loại dùng cho thực phẩm với tỷ lệ được chỉ định trên nhãn trong 3 

phút; ho c  

(b) được rửa b ng nước khử trùng trên các bàn chải xoay lăn trong thời gian  ối 

 hiể  30 giây; ho c 

(c) được rửa b ng nước khử trùng   c c  òi nước rẽ quạt phun phẳng với áp suất 

nước trên 200kpa (29psi) trong thời gian tối thiểu 20 giây; và  

2. Tất cả các nông sản ký chủ được cho q a/dưới nhiều quạt để sấ  khô nh m l ại b  
nước ho c bất kỳ mảnh bám n   khác; và 

3. Tất cả các nông sản ký chủ được đóng gói an    n sa   hi xử lý    nh sự xâm nh p 
của TPP, b ng cách: 
(a) sử dụng các bao bì không có lỗ thông; 

(b) gói ho c đóng  úi c c nông sản ký chủ trong bao ho c túi ni-lông; ho c 

(c) bọc co nông sản ký chủ được xếp dỡ b ng pa-lét. 

 

Nông sản ký chủ bao gồm tất cả các sản phẩm họ Cà và Khoai. 

Để biết thêm thông tin về CA-11 ho c xin ch ng nh n để được cấp ph p gửi nông sản ký 
chủ theo quy trình này, vui lòng liên hệ Cán bộ Xuất khẩu Kiểm Dịch Tây Úc: Điện Thoại: 
9334 1800; Fax: 9334 1880; Email: qa@agric.wa.gov.au 

Vận Chuyển Cây Trồng (Trong Tiểu Bang) 

Theo khoản 13 của QAN, sa  đâ  l  mộ  phương  h c thay thế được phê duyệt nêu tại 
khoản 6 (a) để chuẩn bị cho  iệc v n chuyển cây giống cà chua, ớt chuông, ớt và cà tím 
   ng c c   ường hợp nê  dưới đâ . 

Khi:  
(1) chỉ v n chuyển trong tiểu bang; 

(2) từ mộ   ùng đất thuộc khu vực kiểm soát ho c phải tuân theo Thông Báo Kiểm Soát 

Sâu Bệnh;  

(3) liên q an đến các cây giống cà chua, ớt chuông, ớt, và cà tím; và 

(4) việc xử lý được hoàn thành không quá 36 giờ   ước khi v n chuyển. 

Nguyên liệu thực v t phải được phun 40mL/100L trong 240g/L spirotetramat hoạt tính (nhãn 
Movento 240 SC) và 300mL/ha trong18g/L abamectin hoạt tính (Giấy phép số 14722) ho c 
20mL/100L trong 250g/L bifenthrin hoạt tính (Giấy phép số 9795) tối đa 14 ng     ước khi 
v n chuyển; và 

Phun 200mL/100L trong 225g/L methomyl hoạ   ính   ước khi v n chuyển không quá 36 giờ.  

CHÚ Ý: KHÔNG sử dụng methomyl trong các   ường hợp cây trồng được bảo vệ, như    ng 
nhà kính, nhà b ng đồ nhựa, luống che ni-lông, hay nh  được che chắn bảo vệ. 

Nếu các nhãn này cho phép, thì spirotetramat có  hể được trộn trong bình với abamectin 
ho c bifen h in để giảm thời gian phun. 
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Vận chuyển cây giống của cây trồng ký chủ thương  h m cho cây cảnh/cây ươm 

Theo khoản 13 của QAN, sa  đâ  l  mộ  phương th c thay thế được phê duyệt ch  
phương  h c nêu tại khoản 6 (b) để chuẩn bị v n chuyển cây cảnh /cây ươm của cây trồng 
ký chủ    ng c c   ường hợp nê  dưới đâ . 

Khi:  

(1) chỉ v n chuyển trong tiểu bang; 

(2) từ mộ   ùng đất thuộc khu vực kiểm soát ho c phải tuân theo Thông Báo Kiểm Soát 

Sâu Bệnh;  

(3) chỉ liên q an đến cây cảnh/ cây ươm của cây trồng ký chủ; và 

(4) việc xử lý được hoàn thành không quá 36 giờ   ước khi v n chuyển. 

Nguyên liệu thực v t phải được phun 40mL/100L trong 240g/L spirotetramat hoạt tính (Giấy 
phép APVMA số 81707)    50mL/100L đến tối đa 1,5L trong 18g/L abamectin (tỷ lệ được 
đăng  ý ch  nhện hai đốm trên cây cảnh) ho c 25 mL/100 L trong 80g/L bifenthrin hoạt tính 
(Giấy phép số 10043) tối đa 14 ngày   ước khi v n chuyển; và 

Phun 200mL/100L trong 225g/L methomyl hoạt tính không quá 36 giờ   ước khi v n chuyển. 
(Giấy phép số 82428). 

CHÚ Ý: KHÔNG sử dụng methomyl trong các   ường hợp cây trồng được bảo vệ, như    ng 
nhà kính, nhà b ng đồ nhựa, luống che ni-lông, hay nh  được che chắn bảo vệ. 

Nếu các nhãn cho phép, thì spirotetramat sa  đó có  hể được trộn trong bình với abamectin 
ho c bifen h in để giảm thời gian phun. 
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