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Chính xác ở thời điểm ngày 1 tháng 3 năm 2017 

 

Tổng quát 

1. Rầy cà chua khoai tây (tomato potato psyllid - TPP) là gì? 

Rầy cà chua khoai tây (Bactericera cockerelli) là côn trùng gây hại ngoại lai, hút nhựa cây 
các loại thực vật họ Solanaceae và Convolvulaceae, bao gồm khoai tây, cà chua, cà tím, 
ớt capsicum, ớt, tamarillos và khoai lang. 

Loại rầy này là loài côn trùng tí hon hút nhựa cây, phát triển theo ba giai đoạn – trứng, ấu 
trùng và trưởng thành. Rầy trưởng thành và ấu trùng khiến cho thực vật bị hư hại bằng 
phần miệng hút khi chúng hút nhựa. 

 Rầy trưởng thành nhìn giống con ve sầu cánh nhỏ, và có kích thước cỡ con rệp, 
dài khoảng 3mm. Thân rầy màu nâu và trên ngực có vết màu trắng hoặc hơi vàng và ở 
bụng có một dải màu trắng lớn. Các cánh rầy trong suốt và phủ lên thân giống như mái 
nhà. 

 Ấu trùng dài đến 2mm, hình bầu dục, dẹp và nhìn giống như cái vảy. Ấu trùng non 
màu vàng xanh cho đến màu cam, cặp mắt màu đỏ và ba cặp chân ngắn. Ấu trùng già 
hơn màu xanh lục, có lông và có nụ cánh nhìn thấy được. 

 Trứng rầy dài chưa tới 1mm và bám vào thực vật bằng một cái cuống ngắn, thẳng. 
Chúng thường được đẻ ở trên bề mặt dưới của lá hoặc như là một vầng sáng xung 
quanh cạnh chiếc lá. Khi mới đẻ ra, trứng rầy màu trắng, sau một vài giờ chúng chuyển 
sang màu vàng cho đến màu cam. 

Rầy cà chua khoai tây có thể mang vi khuẩn "Candidatus Liberibacter solanacearum", có 
liên quan đến bệnh 'sọc vằn nâu' khoai tây. 
 
2. Những cây hoa màu nào bị rầy ngàcà chua khoai tây (TPP) ảnh hưởng? 

TPP là loài côn trùng gây hại đối với các thực vật thuộc họ Solanaceae, bao gồm khoai 
tây, cà chua, cà tím, ớt capsicum, ớt, tamarillos và một số thực vật họ Convolvulaceae 
như khoai lang. 

Cỏ dại ớt mả, cây tầm bóp, ninh hạ kỷ tử và cây bìm bìm cũng là những thực vật ký chủ 
của loại côn trùng gây hại này. 
  

Rầy cà chua khoai tây tại WA 

Câu hỏi Thường Gặp trong Ngành Trồng trọt 
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3. Làm thế nào để tôi biết nếu tôi có TPP? 

Nếu trồng hoa màu loại ký chủ của TPP, quý vị hãy để ý tìm loài côn trùng này ở các giai 
đoạn phát triển khác nhau trên bề mặt dưới của lá. 

Các dấu hiệu của rầy cà chua khoai tây bao gồm: 

o Côn trùng nhảy từ cành lá khi bị quấy động. 

o Cây bị héo trầm trọng vì bị một số lượng lớn rầy hút nhựa. 

o Mép lá bị vàng và cong lên. 

o Lá cây và thân cây bị phủ những hạt trắng giống như đường (do rầy trưởng thành và 
ấu trùng bài tiết ra) và có thể dẫn đến tình trạng bị muội đen. 

o Có kiến có thể là dấu hiệu có những hạt trắng giống như đường này. 

o Các dấu hiệu cuống bị chết tương tự như các chứng rối loạn khoai tây và cà chua 
khác. 

Nếu nghi ngờ hoa màu của mình có TPP, xin quý vị hãy trình báo thẳng cho Bộ biết. Khi 
trình báo TPP, quý vị sẽ giúp bảo vệ những nhà trồng trọt khác và ngành trồng trọt tại 
WA. 

 
4. Tôi có thể làm những gì để ngăn chặn TPP lan ra? 

Thực hành các thủ tục an toàn sinh học đúng đắn để ngăn chặn loài côn trùng gây hại và 
sâu bệnh xâm nhập, phát triển và lan ra. Tại trang mạng An toàn Sinh học Trang trại 
(Farm Biosecurity) www.farmbiosecurity.com.au có thêm thông tin thêm về an toàn sinh 
học. 

Hãy cảnh giác kiểm tra các dấu hiệu của rầy và trình báo bất kỳ dấu hiệu bất thường nào 
cho Bộ biết ngay sau khi phát hiện. 

Làm theo theo những hướng dẫn trong Thông báo Khu vực Kiểm dịch (Quarantine Area 
Notice) và Các Câu hỏi Thường Gặp (FAQs) liên quan được phổ biến trên trang mạng 
www.agric.wa.gov.au/tpp của Bộ Nông nghiệp và Lương thực. 

 

5. Tôi trình báo TPP bằng cách nào? 

Quý vị có thể trình báo TPP bằng phần mềm ứng dụng, điện thoại hoặc thư điện tử 
(email). 

Nếu nghi ngờ có rầy cà chua khoai tây, quý vị hãy gửi hình chụp cho Bộ Nông nghiệp và 
Lương thực, WA bằng phần mềm ứng dụng MyPestGuide Reporter có sẵn từ Google 
Play hoặc App Store hoặc gửi bằng thư điện tử (email) các hình chụp kèm tên, địa chỉ và 
số điện thoại di động của quý vị đến info@agric.wa.gov.au. 

Hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin Côn trùng gây hại và Sâu bệnh (Pest and Disease 
Information Service) qua số 1800 084 881. 

 
6. TPP đến từ đâu? 

Đây là lần đầu tiên loài côn trùng gây hại này đã bị phát hiện tại Úc. Chúng ta không rõ 
xuất xứ của chúng. TPP có mặt ở các nước khác như Mỹ, Trung Mỹ và Tân Tây Lan. 
Chúng có thể lan ra qua việc vận chuyển các nguyên liệu thực vật ký chủ của TPP. 
Chúng cũng có thể phát tán qua các cách tự nhiên như bay, gió thổi và vận chuyển do 
con người thực hiện (vận chuyển các nguyên liệu thực vật).  

http://www.farmbiosecurity.com.au/
http://www.agric.wa.gov.au/
mailto:info@agric.wa.gov.au
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7.  Đã phát hiện được vi khuẩn "Candidatus Liberibacter solanacearum" hay 
chưa? 

Các xét nghiệm vẫn được tiếp tục thực hiện để xác định xem vi khuẩn 'Candidatus 
Liberibacter solanacearum' có liên quan đến bệnh 'sọc vằn nâu' khoai tây có đã xuất hiện 
hay chưa. Cho đến nay chưa phát hiện vi khuẩn này trong bất kỳ mẫu xét nghiệm nào 
hết. 
 
8. Tôi có thể bán rau của tôi hay không? 

Vâng. 

Điều quan trọng cần lưu ý là Thông báo Khu vực Kiểm dịch hiện được áp dụng với khu 
vực nội thành, bao gồm Wanneroo về phía bắc, Serpentine-Jarrahdale về phía nam và 
Mundaring về phía đông. Giấy thông báo này đòi hỏi phải xử lý các thực vật (cây/sản 
phẩm) ký chủ của TPP trước khi có thể vận chuyển ra ngoài Khu vực Kiểm dịch. Tại trang 
mạng www.agric.wa.gov.au/tpp có thêm thông tin về Thông báo Khu vực Kiểm dịch. 

New South Wales, Victoria, Nam Úc và Queensland đã bắt đầu thực hiện biện pháp kiểm 
soát vận chuyển đối với các thực vật ký chủ của TPP thuộc họ Solanaceae hoặc 
Convovulaceae sản xuất tại Tây Úc. Các nhà xuất khẩu nên liên lạc với Nhân viên Phụ 
trách Xuất khẩu (Exports Officer) của Kiểm dịch WA (Quarantine WA) (Đt 9334 1800 hoặc 
thư điện tử (email) qa@agric.wa.gov.au) để xác minh các yêu cầu xuất khẩu. 

 
Xử lý & Quản lý 

9. Tôi có thể sử dụng những thuốc xịt nào với TPP? 

Bộ đang làm việc để tinh chỉnh các biện pháp xử lý bằng hóa chất và xoay vần để sử 
dụng tại trang trại và sẽ thông báo một khi đã có thông tin. 

Nếu nghi ngờ là TPP xâm nhập hoa màu, nhà trồng trọt phải lập tức liên lạc với Bộ. 

 
10. Tôi có cần phải thiết lập biện pháp theo dõi và giám sát riêng của tôi đối với 
TPP hay không? 

Bộ đang thực hiện biện pháp giám sát tại những địa điểm đối tượng. 

Xin nhắc nhà trồng trọt nên kiểm tra cây trồng của mình và trình báo bất kỳ trường hợp 
nghi ngờ có TPP nào bằng phần mềm ứng dụng MyPestGuide Reporter có sẵn từ Google 
Play hoặc App Store hoặc gửi bằng thư điện tử (email) các hình chụp kèm tên, địa chỉ và 
số điện thoại di động của quý vị đến info@agric.wa.gov.au. Hoặc gọi cho Dịch vụ Thông 
tin Côn trùng gây hại và Sâu bệnh (Pest and Disease Information Service) qua số 1800 
084 881. 
 
11. Liệu trang trại của tôi sẽ bị kiểm tra? 

Công tác giám sát đang được thực hiện tại khu vực nội thành và khu vực xa đô thị để xác 
định phạm vi lan ra trong khu vực nội thành và để xác nhận là không có loài côn trùng gây 
hại này tại các khu vực xa đô thị. 

vegetablesWA hoặc Bộ sẽ liên lạc với nhà trồng trọt để thông báo về việc kiểm tra tại 
trang trại. 

Chuyến tới thăm sẽ bao gồm kiểm tra bằng mắt các cây hoa màu, đặc biệt là cây hoa 
màu thuộc họ solanaceous (họ cà( và bất kỳ cỏ dại họ solanaceous nào ở quanh cây hoa 
màu; thu thập côn trùng và nguyên liệu thực vật tình nghi để làm xét nghiệm tìm vi khuẩn 
này, và đặt 'bẫy dính' để bẫy côn trùng này. 

http://www.agric.wa.gov.au/tpp
mailto:qa@agric.wa.gov.au
mailto:info@agric.wa.gov.au


Trang 4 / 7  

 

Một vài ngày sau, nhân viên của Bộ sẽ quay trở lại để thay các bẫy dính và nộp các bẫy 
đã thu thập được để Bộ làm xét thử nghiệm. 

 
12. Nếu tìm thấy loài côn trùng gây hại tại trang trại của tôi thì sao? 

Trong trường hợp phát hiện có rầy, chúng tôi sẽ gửi giấy thông báo kiểm soát côn trùng 
gây hại cho sở hữu chủ trang trại hoặc người sử dụng, cung cấp những hướng dẫn về 
cách khống chế loài côn trùng gây hại này. Sở hữu chủ trang trại sẽ không được phép 
vận chuyển thực vật ký chủ của loài côn trùng gây hại này ra khỏi trang trại mà không 
được Bộ chấp thuận. 

Bộ đang hợp tác với từng sở hữu chủ trang trại về tiến trình xử lý và kiểm tra thích hợp 
với hoạt động của họ và để giảm thiểu tác động của những biện pháp hạn chế này đối với 
họ. 

Chúng tôi sẽ gửi giấy thông báo nếu phát hiện có rầy tại trang trại, bất kể trang trại này 
nằm trong hay ngoài Khu vực Kiểm dịch (QA). 

 
Biện pháp của Ngành trồng trọt 
 
13. Cho đến nay đã thực hiện được những gì để chống lại TPP? 

TPP là loài côn trùng gây hại thực vật khẩn cấp và Bộ phận đang ưu tiên hợp tác với 
ngành trồng trọt để giảm thiểu tác động của việc loài côn trùng gây hại này xâm nhập. 

Các toán giám sát của Bộ đang kiểm tra các trang trại trên khắp khu vực nội thành và các 
khu vực xa đô thị. 

Hơn 1.100 bẫy giám sát ('bẫy dính') đã được đặt trên khắp các khu vực nội thành và các 
khu vực xa đô thị (tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2017). 

Bộ đã áp đặt các biện pháp hạn chế vận chuyển thực vật ký chủ của TPP đối với các 
trang trại đã phát hiện có rầy để ngăn chặn TPP lan rộng. Sở hữu chủ/người sử dụng các 
trang trại đã phát hiện có rầy đang được chỉ đạo để thực hiện biện pháp xử lý bằng hóa 
chất đối với tất cả thực vật ký chủ bị TPP ảnh hưởng. 

Thông báo Khu vực Kiểm dịch hiện có hiệu lực đối với khu vực Perth để giúp ngăn chặn 
rầy ngàcà chua khoai tây lan ra đến các nơi khác trong Tiểu bang. 

Các chuyên gia từ AUSVEG, Y tế Thực vật Úc và Tân Tây Lan (Plant Health Australia and 
New Zealand) đã được mới tham gia công tác đối phó này. 

Các buổi phổ biến thông tin dành cho nhà trồng trọt đã được tổ chức kết hợp với 
vegetablesWA và Hiệp hội Nhà trồng Khoai tây WA (Potato Growers Association of WA) 
và AUSVEG. 

Bộ đang cộng tác với các cơ quan khác về giấy phép khẩn cấp sẽ đem lại các biện pháp 
kiểm soát bổ sung bằng hóa chất đối với TPP tại trang trại. 

Tin Cập nhật Ngành trồng trọt sẽ được phổ biến khi có thông tin mới. 

Tại trang mạng www.agric.wa.gov.au/tpp có các tin cập nhật ngành trồng trọt mới nhất và 
các thông tin khác về công tác đối phó với TPP. 

 
14. Ai đã tham gia công tác đối phó với TPP? 

Bộ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với ngành trồng trọt và chính phủ ở cấp Tiểu bang và cấp 

http://www.agric.wa.gov.au/tpp
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liên bang, bao gồm AUSVEG, vegetablesWA, Hiệp hội Nhà trồng Khoai tây WA (Potato 
Growers Association of WA), Ngành Ươm cây và Vườn tược WA (Nursery and Garden 
Industry WA), Y tế Thực vật Úc (Plant Health Australia), Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên 
Nước (Department of Agriculture and Water Resources) và các Bộ khác của Tiểu bang. 

 
15. Ai trả tiền cho công tác đối phó này? 

Bộ đang tài trợ cho chi phí giám sát và các công việc đối phó của Bộ. Sở hữu chủ trang 
trại sử dụng phương pháp xử lý bằng hóa chất sẽ chịu chi phí liên quan. 

 
16. Tại sao các hoa màu thương mại đã phát hiện có TPP lại không bị tiêu hủy? 

Bộ đã xem xét tất cả các cách thức có sẵn vào thời điểm này. Vì vậy, chương trình xử lý 
hiện nay là biện pháp mà Bộ đề nghị cho những trang trại này. 

Biện pháp hạn chế vận chuyển được áp dụng với trang trại đã phát hiện có rầy và sở hữu 
chủ trang trại/người sử dụng sẽ thực hiện biện pháp xử lý bằng hóa chất theo chỉ thị, để 
ngăn chặn TPP sinh sôi nẩy nở và ngăn ngừa TPP lan ra. 

Trên toàn quốc, TPP được công nhận là loài côn trùng gây hại cây trồng khẩn cấp theo 
Văn thư Ứng phó Khẩn cấp Côn trùng gây hại (Emergency Plant Pest Response Deed). 

Biện pháp ứng phó thống nhất toàn quốc theo Văn thư đối với loài côn trùng gây hại 
ngoại lai này sẽ xác định xem sở hữu chủ có được bồi hoàn khi tiêu hủy các cây trồng 
thương mại hay không. 

Để có thông tin hầu đi đến quyết định toàn quốc gia, công tác giám sát đang được ưu tiên 
tiến hành để xác định mức độ bị xâm nhiễm và tính khả thi về mặt kỹ thuật của biện pháp 
diệt trừ. 

Phương pháp trừ rầy bằng nhiều loại hóa chất đã được sử dụng tại trang trại đã phát hiện 
vào ngày 10 tháng 2 là có côn trùng gây hại này. Sau đó, Bộ đã điều chỉnh lại các 
phương thức xử lý bằng hóa chất để sử dụng tại các trang trại đã phát hiện có rầy. 

 
17. Hiện nay có đền bù không? 

Theo Đạo luật An toàn Sinh học và Quản lý Nông nhiệp (Biosecurity and Agriculture 
Management Act) (Đạo luật BAM) của Tiểu bang thì không có các quy định về bồi 
thường. Bộ hiện tài trợ phí tổn giám sát và các công tác đối phó của Bộ. 

Trên toàn quốc, TPP được công nhận là loài côn trùng gây hại cây trồng khẩn cấp theo 
Văn thư Ứng phó Khẩn cấp Côn trùng gây hại (Emergency Plant Pest Response Deed). 

Nếu có quyết định về biện pháp đối phó diệt trừ thống nhất toàn quốc, văn thư này bao 
gồm các sắp xếp để cùng gánh chịu phí tổn toàn quốc, bao gồm các quy định bồi hoàn 
cho sở hữu chủ liên quan đến các loại cây trồng thương mại bị tiêu hủy. 

Quyết định này do nhóm toàn quốc đưa ra bao gồm đại diện của các Bộ cấp Tiểu bang và 
Liên bang và các tổ chức trong ngành trồng trọt. 

Công tác giám sát, hiện được ưu tiên thực hiện, cùng với dữ liệu kinh tế và kỹ thuật, là 
yếu tố quan trọng để có thông tin hầu đi đến quyết định thống nhất toàn quốc về việc đối 
phó với loài côn trùng gây hại này. 
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Buôn bán 

18. Liệu tôi vẫn có thể bán trái cây/rau bị xem là thực vật ký chủ của TPP hay 
không (ví dụ như cà chua, ớt capsicum, cà tím, ớt, khoai tây v.v.)? 

Có, xin quý vị xem thông tin Thông báo Khu vực Kiểm dịch và Các Câu hỏi Thường Gặp 
để biết thêm thông tin. 

 
19. Các tiểu bang hiện có những biện pháp hạn chế nào về trái cây/rau bị xem là 
thực vật ký chủ của TPP hay không (ví dụ như cà chua, cớt capsicum, cà tím, ớt, 
khoai tây v.v.)? 

Có. New South Wales, Victoria, Nam Úc và Queensland đã thực hiện các biện pháp kiểm 
soát đối với các thực vật ký chủ thuộc họ Solanaceae hoặc Convolvulaceae sản xuất tại 
Tây Úc. 

Các nhà xuất khẩu nên liên lạc với Nhân viên Phụ trách Xuất khẩu (Exports Officer) của 
Kiểm dịch WA (Quarantine WA) (Đt 9334 1800 Fax: 9334 1880: qa@agric.wa.gov.au) để 
xác minh các yêu cầu xuất khẩu. 

 
An toàn sinh học 

20. An toàn sinh học trang trại là gì? 

An toàn sinh học trang trại là những biện pháp nhằm mục đích bảo vệ trang trại không bị 
các côn trùng gây hại và sâu bệnh xâm nhập và lan ra. An toàn sinh học trang trại là trách 
nhiệm của quý vị, và của tất cả các khách tới thăm cùng nhân viên tại trang trại của quý 
vị. 

 
21. Tôi nên thực hiện các biện pháp an toàn sinh học nào để giúp phòng chống 
TPP xâm nhập? 

Quý vị hãy gắn bảng chỉ dẫn thích hợp để hạn chế việc vào trang trại, thường xuyên giám 
sát loài côn trùng gây hại này, làm vệ sinh các phương tiện/cơ sở tại trang trại, và có kế 
hoạch hành động cũng như danh sách kiểm tra, tất cả những điều này đều góp phần vào 
chương trình an toàn sinh học trang trại. 

Cỏ dại ớt mả, cây tầm bóp, ninh hạ kỷ tử, và cây bìm bìm cũng là các thực vật ký chủ của 
loài côn trùng gây hại này và nên liệu tính biện pháp để đối phó với chúng. 

 
22. Hiện có những tài liệu gì về an toàn sinh học? 

Tại trang mạng farmbiosecurity.com.au của An toàn Sinh học Trang trại (Farm 
Biosecurity) có thêm thông tin về an toàn sinh học. 

Các tài liệu khác, kể cả Kế hoạch An toàn Sinh học Trang trại AUSVEG được phổ biến 
trên trang mạng http://ausveg.com.au/biosecurity/Biosecurity%20R.pdf 

Các nhà trồng trọt có lẽ đã nhận được tài liệu do vegetablesWA gửi qua đường bưu điện. 

 
23. Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu? 

Thông tin mới nhất về biện pháp đối phó với rầy khoai tây cà chua tại Tây Úc được phổ 
biến trên trang mạng www.agric.wa.gov.au/tpp của Bộ. 

Các nhà trồng rau tại WA cũng có thể truy cập thông tin rõ ràng liên quan đến ngành 
trồng trọt tại trang mạng www.vegetableswa.com.au  

http://ausveg.com.au/biosecurity/Biosecurity%20R.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.agric.wa.gov.au/tpp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.vegetableswa.com.au/
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Chi tiết liên lạc liên quan đến ngành trồng trọt dành cho nhà trồng trọt 

VegetablesWA 
Điện thoại: 08 9481 0834 
Thư điện tử (Email): office@vegetableswa.com.au 

 

Hiệp hội Nhà trồng Khoai tây WA (Potato Growers Association of WA) 
Điện thoại: (08) 9481 0834 
Thư điện tử (Email): potatoes@vegetableswa.com.au 

 

Ngành Ươm cây và Vườn tược Tây Úc (Nursery and Garden Industry Western 
Australia) 
Matthew Lunn, Tổng Giám đốc Điều hành 
Điện thoại: 0410 714 207 
Thư điện tử (Email): matthew@ngiwa.com.au 

 

Bộ Nông nghiệp và Lương thực, WA (Department of Agriculture and Food, WA) 
Rohan Prince, Nhân viên Liên lạc Ngành trồng trọt 
Điện thoại: 0429 680 069 
Thư điện tử (Email): rohan.prince@agric.wa.gov.au 
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