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QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN NINH SINH HỌC VÀ NÔNG NGHIỆP (BIOSECURITY AND 

AGRICULTURE MANAGEMENT REGULATIONS) 2013 

THÔNG BÁO BÃI BỎ KHU VỰC KIỂM DỊCH 

 
Current as of 27 March 2017 
 

Thông báo Khu vực Kiểm dịch – thông báo về Rầy Cà chua Khoai tây Khu vực Nội thành Perth đã 

được công bố trên tờ Công báo (Gazette), báo West Australian và trên trang mạng của Bộ Nông 

nghiệp và Lương thực vào ngày 10 tháng 3 năm 2017 đã được thu hồi và thay thế bằng thông báo 

dưới đây: 

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN NINH SINH HỌC VÀ NÔNG NGHIỆP (BIOSECURITY AND 

AGRICULTURE MANAGEMENT REGULATIONS) 2013 

THÔNG BÁO KHU VỰC KIỂM DỊCH - BACTERICERA COCKERELLI (RẦY CÀ CHUA KHOAI TÂY 

HOẶC TPP) VÀ CANDIDATUS LIBERIBACTER SOLANACEARUM (CLSO) 

KHU VỰC NỘI THÀNH PERTH và CÁC KHU VỰC LÂN CẬN CỤ THỂ 

 

1. Theo quy định 60 của Quy định Quản lý An toàn Sinh học và Nông nghiệp (Biosecurity and 

Agriculture Management Regulations) 2013 (Quy định) thì khu vực nội thành Perth, tức là Khu 

vực Thống kê Perth (Perth Statistical Division) theo Cục Thống kê Úc (Australian Bureau of 

Statistics), cùng các khu vực chính quyền địa phương Augusta-Margaret River (S), Beverley (S), 

Boddington (S), Boyup Brook (S), Bridgetown-Greenbushes (S), Brookton (S), Bunbury (C), 

Busselton (C), Capel (S), Chittering (S), Collie (S), Dandaragan (S), Dardanup (S), Donnybrook-

Balingup (S), Gingin (S), Harvey (S), Mandurah (C), Manjimup (S), Moora (S), Murray (S), 

Nannup (S), Northam (S), Toodyay (S), Victoria Plains (S),Wandering (S), Waroona (S), West 

Arthur (S), Williams (S) và York (S) được tuyên bố là gộp thành khu vực kiểm dịch cho đến ngày 

30 tháng 10 năm 2017. 

2. Khu vực kiểm dịch này đã được tuyên bố vì phát hiện có côn trùng gây hại Rầy Cà chua Khoai 

tây (TPP) (Bactericera cockerelli) trong khu vực và có lý do hợp lý để nghi ngờ là có Candidatus 

Liberibacter solanacearum (CLso) trong khu vực. 

3. Khu vực kiểm dịch này gồm có hai vùng: vùng kiểm soát và vùng khống chế. Vùng kiểm soát 

bao gồm Khu vực Thống kê Perth và các quận lân cận: Gingin, Chittering và Murray. Khu vực 
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khống chế bao gồm tất cả các địa phận chính quyền địa phương khác đã nêu tên là thuộc khu 

vực kiểm dịch. 

4. Người dân không được phép vận chuyển, nhờ người khác hoặc cho phép người khác vận 

chuyển, bất kỳ cây trồng ký chủ nào, sản phẩm xuất phát từ cây trồng ký chủ hoặc bất kỳ máy 

móc hoặc thiết bị nào đã sử dụng với các cây trồng ký chủ từ một nơi nằm trong khu vực kiểm 

dịch đến bất kỳ nơi nào khác trừ khi thực hiện theo đúng  

4.1 thông báo này; hoặc 

4.2 giấy chấp thuận theo điều 67 của Quy định; hoặc 

4.3 giấy miễn trừ tổng quát theo điều 71 của Quy định. 

5. Cây trồng ký chủ, bất kỳ loại hoa quả họ solanaceous (họ cà hay họ khoai tây) nào đã được sản 

xuất, hoặc máy móc và thiết bị đã sử dụng với cây trồng ký chủ tại khu vực kiểm dịch không nằm 

trong vùng kiểm soát hoặc phải tuân thủ Thông báo Khống chế Côn trùng gây hại (Pest Control 

Notice) có thể được vận chuyển đến một điểm đến nằm trong phạm vi khu vực kiểm dịch mà 

không bị hạn chế gì hết. 

6. Các cây trồng ký chủ đã được 

 sản xuất tại trang trại nằm trong khu vực kiểm dịch và dành cho một nơi nằm ngoài khu vực 

kiểm dịch hoặc 

 sản xuất tại trang trại nằm trong vùng kiểm soát (bất kể điểm đến), hoặc 

 sản xuất tại trang trại nằm trong khu vực kiểm dịch phải tuân thủ Thông báo Khống chế Côn 

trùng gây hại (bất kể điểm đến), 

được vận chuyển theo đúng thông báo này nếu cây trồng ký chủ: 

6.1 được chuẩn bị theo yêu cầu của điều (a) hoặc (b) dưới đây với việc xử lý đã hoàn tất 

không quá 36 giờ trước khi vận chuyển; và 

6.2 có lưu trữ hồ sơ giấy tờ của việc xử lý, cùng chi tiết của nhà vận chuyển và người nhận 

hàng.  

(a)  Đối với cây cà chua, ớt capsicum, ớt và cà tím: 

 Phun hoạt chất abamectin theo tỷ lệ 18g/L 300ml/ha (Giấy phép số 14722) hoặc hoạt 

chất bifenthrin 250g/L theo tỷ lệ 20mL/100L (Giấy phép số 9795); và 

 24 giờ sau, phun hoạt chất spirotetramat 240g/L (nhãn Movento 240 SC)* theo tỷ lệ 

40ml/100L và 

 24 giờ sau, phun hoạt chất methomyl 225g/L theo tỷ lệ 200ml/100L. Lưu ý: ĐỪNG sử 

dụng methomyl trong các môi trường trồng trọt được che chắn, chẳng hạn như nhà 

kính gia dụng, nhà kiếng, nhà nhựa, nhà hầm nhựa hoặc nhà che mát 

(b) Đối với cây cảnh/cây trồng từ vườn ươm cây thuộc loại thực vật ký chủ: 

 Phun hoạt chất bifenthrin 80g/L theo tỷ lệ 25 ml mỗi 100 L (Giấy phép APMVA số 10043) 

hoặc abamectin 18g/L theo tỷ lệ 50ml/100L đến tối đa 1,5L (tỷ lệ đã đăng ký dành cho 
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hai loại ve đốm đối với cây cảnh); và 

 24 giờ sau, phun hoạt chất spirotetramat 240g/L theo tỷ lệ 40ml/100L (Giấy phép 

APVMA số 81707); và 

 24 giờ sau, phun hoạt chất methomyl 225g/L theo tỷ lệ 200mL/100L (Giấy phép số 

82428) Lưu ý: ĐỪNG sử dụng methomyl trong các môi trường trồng trọt được che chắn, 

chẳng hạn như nhà kính gia dụng, nhà kiếng, nhà nhựa, nhà hầm nhựa hoặc nhà che 

mát. 

7. Các cây trồng ký chủ được sản xuất trong khu vực kiểm dịch để cung cấp cho một nơi nằm ngoài 

khu vực kiểm dịch và các cây trồng ký chủ được sản xuất trong vùng kiểm soát để cung cấp cho 

một nơi nằm ngoài vùng kiểm soát cũng phải: 

 được sản xuất tại trang trại đã được xét nghiệm theo chương trình được chấp thuận và được 

xác định là không có Clso; và 

 đính kèm bản sao giấy tờ xử lý theo 6.2. 

8. Người gửi hàng thương mại cây trồng ký chủ tới điểm đến nằm ngoài khu vực kiểm dịch, mỗi 

tuần phải thông báo cho DAFWA TPP Operations (TPP-OperationsOfficer@agric.wa.gov.au) 

biết về các lô hàng sẽ vận chuyển, bao gồm chi tiết điểm đến và người nhận. 

9. Máy móc và thiết bị đã sử dụng với cây trồng ký chủ tại trang trại nằm trong khu vực kiểm dịch và 

cung cấp cho một nơi nằm ngoài khu vực kiểm dịch hoặc tại trang trại nằm trong vùng kiểm soát 

hoặc phải tuân thủ Thông báo Khống chế Côn trùng gây hại (Pest Control Notice) và cung cấp 

cho một nơi nằm ngoài vùng kiểm soát, được vận chuyển theo thông báo này nếu chúng: 

 đã được rửa sạch hết các thứ liên quan đến cây trồng và đất trồng bằng nước nóng áp lực 

mạnh hoặc xử lý bằng thuốc trừ sâu đã được đăng ký để khống chế rầy cà chua, khoai tây 

theo tỷ lệ ghi trên nhãn (hoặc sử dụng theo giấy phép sử dụng phụ hợp lệ); và 

 lưu trữ hồ sơ giấy tờ của việc xử lý, cùng chi tiết của nhà vận chuyển và người nhận hàng. 

10. Hoa quả họ solanaceous (họ cà hay họ khoai tây) được sản xuất và đóng gói ở ngoài vùng kiểm 

soát (trừ trái cây được trồng và đóng gói tại trang trại phải tuân thủ Thông báo Khống chế Côn 

trùng gây hại) có thể được vận chuyển ra khỏi khu vực kiểm dịch miễn là trái cây vẫn còn nguyên 

vẹn trong bao bì ban đầu của chúng kèm hồ sơ giấy tờ gồm chi tiết địa chỉ sản xuất (và địa chỉ 

đóng gói nếu khác nhau), nhà vận chuyển và người nhận hàng. 

11. Hạt giống khoai tây có thể được vận chuyển từ địa điểm sản suất trong khu vực kiểm dịch tới bất 

kỳ nơi nào khác với điều kiện: 

 nơi sản xuất đã được xét nghiệm theo chương trình đã được chấp thuận và xác nhận là không 

có Clso; và 

 Hạt giống khoai tây không có dính các thứ liên quan đến cây trồng nổi trên mặt đất. 

12. Khoai tây để ăn, khoai tây để chế biến và khoai lang củ có thể được vận chuyển ra khỏi khu vực 

kiểm dịch miễn là chúng không có dính các thứ liên quan đến cây trồng nổi trên mặt đất. 

13. Nếu không được chuẩn bị theo các điều khoản 5 -12, cây trồng ký chủ, sản phẩm của cây trồng 
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ký chủ và bất kỳ máy móc thiết bị nào đã sử dụng với cây trồng ký chủ có thể được vận chuyển 

ra khỏi khu vực kiểm dịch nếu: 

 đã được chuẩn bị theo cách thức hợp lệ đã được công bố trên trang mạng của Bộ; hoặc 

 đã được thanh tra viên chứng nhận là đã được chuẩn bị theo các chỉ thị của thanh tra viên. 

14. Mỗi người trong cương vị sở hữu chủ hoặc người sử dụng đất trong khu vực kiểm dịch được coi 

như là đã nhận được thông báo kiểm dịch được áp dụng với khu đất đó theo các điều khoản của 

thông báo khu vực kiểm dịch này. 

15. Trường hợp không tuân thủ thông báo khu vực kiểm dịch này có thể bị phạt tiền, Tổng giám đốc 

thực hiện biện pháp chấn chỉnh theo mục 133 của Đạo luật Quản lý An toàn Sinh học và Nông 

nghiệp (Biosecurity and Agriculture Management) 2007, hoặc cả hai. 

Các cây trồng ký chủ của Rầy Cà chua Khoai tậy (TPP) vàCandidatus Liberibacter solanacearum 

(Clso):  

Tất cả các cây trồng thuộc họ Solanaceae và Convolvulaceae, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn 

trong số những cây trồng dưới đây: 

 

Lưu ý: Đối với các biện pháp xử lý bằng hóa chất, tất cả nhãn dán và ghi chú về việc sử dụng thiết 

yếu được phép cùng các nhận xét/hướng dẫn khác đều phải được tuân thủ. 

 

 

Mark Webb 

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ LƯƠNG THỰC 

 

 

Tên khoa học Ví dụ (tên thông thường) 

Solanum tuberosum khoai tây 

Lycopersicon spp. cà chua 

Capsicum spp. ớt capsicum 

Solanum melongena cà tím 

Solanum betaceum tamarillo 

Ornamental & weed Solanum spp. ớt mả, nho khoai tây 

Physalis spp. cây tầm bóp 

Lycium spp. rau khủ khởi 

Convolvulus spp. cây bìm bìm 

lpomoea batatas khoai lang 


