
Theo dõi chặt chẽ mọi dấu hiệu sâu hại và báo 
cáo nếu có nghi ngờ sự tấn công của rầy khoai 

tây cà chua là hết sức quan trọng.

Rầy khoai tây cà chua

Department of
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Loài rầy khoai tây cà chua (Bactericera cockerelli) là loài sâu hại ngoại lai 
(từ nước khác vào Úc) gây hại trên cà chua, khoai tây, ớt capsicum, 
ớt cay, và các loại cây dại họ cà như nightshade làm tổn hại cho 
sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Loài rầy khoai tây cà chua là gì?
Đây là một loài côn trùng chích hút có kích 
thước rất nhỏ. Loài rầy khoai tây cà chua này 
trãi qua 3 giai đoạn sinh trưởng – trứng,  ấu 
trùng và thành trùng. Các con trưởng thành và 
ấu trùng gây tổn thuơng cây trồng do chích hút 
bằng phụ bộ miệng.
• Các cá thể trường thành nhìn tương tự như 

những con rầy mềm nhỏ (aphids) có cánh, dài 
khoảng 3mm. Cơ thể chúng có màu hơi nâu với 
những vệt trắng hay hơi vàng trên phần ngực 
và một băng màu trắng trên phần bụng. Bộ 
cánh trong suốt và dựng đứng so với cơ thể.

• Các cá thể ấu trùng dài khoảng 2mm, hình bầu 
dục, mình dẹp giống như một chiếc vảy. Ấu 
trùng non có màu xanh hơi vàng đến hơi cam 
với cặp mắt màu đỏ và 3 cặp chân ngắn. Ấu 
trùng già hơn chuyển sang màu hơi xanh, cơ 
thể phủ lông và bắt đầu nhìn thấy mầm của đôi 
cánh.

• Trứng rầy bé hơn 1mm, dính vào lá cây bằng 
một chiếc cuống ngắn. Trứng thường nằm mặt 
dưới lá hoặc dọc theo cuống lá. Trứng mới đẻ 
có màu trắng, vài giờ sau thì chuyển sang màu 
vàng cam.

Loài rầy khoai tây cà chua cá thể mang vi khuẩn 
“Candidatus Liberibacter solanacearum” gây ra 
bệnh sọc vằn trên củ khoai tây.

Các triệu chứng cần tìm kiếm để 
phát hiện bị nhiểm rầy
Tìm những tổn thương ở mặt dưới lá.
Các dấu hiệu gồm có:
• Các con rầy nhẩy ra khi chạm vào lá.
• Cây bị héo rủ khi rầy xuất hiện nhiều.
• Bìa lá bị vàng và cuốn ngược lên do chất độc 

trong nước bọt rầy chích vào
• Các giọt mật làm lá cây hơi rích và dể bị nhiểm 

nấm bồ hóng.
• Cây có lá nhặt hơn.
• Chết thân cây như một số rối loạn khác trên cà 

chua khoai tây.

Nếu phát hiện hảy báo cáo
Nếu quí vị nghi ngờ phát hiện rầy hảy gởi hình 
ảnh cho Bộ Nông nghiệp và lương thực thông 
qua ứng dụng MyPestGuide Reporter agric.
wa.gov.au/mypestguide có trong Google Play 
hoặc trong App Store hay là email cho chúng tôi 
cùng với tên họ, địa chỉ và số điện thoại di động 
về  
info@agric.wa.gov.au. Ngoài ra quí vị cũng có thể 
gọi đến dịch vụ thông tin sâu bệnh hại theo số  
1800 084 881.

Thông tin cập nhật về loài rầy cà chua khoai tây có trong trang internet agric.wa.gov.au/tpp

Bộ Nông Nghiệp và lương thực 

https://www.agric.wa.gov.au/biosecurity/mypestguide-suite
https://www.agric.wa.gov.au/biosecurity/mypestguide-suite
mailto:info%40agric.wa.gov.au?subject=
http://agric.wa.gov.au/tpp
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Important disclaimer
The Chief Executive Officer of the Department of Agriculture and Food, Western Australia and the State of Western Australia accept no 
liability whatsoever by reason of negligence or otherwise arising from the use or release of this information or any part of it.
Copyright © Western Australian Agriculture Authority, 2017

Lưu ý An ninh sinh học
Hảy tuân thủ các biện pháp vệ sinh trang trại và an ninh sinh học để ngăn ngừa sự xâm nhập, cư trú 
và lây lan của sâu bệnh hại
• Kiểm tra cây giống nhập về không mang sâu bệnh và không cho cây bị nhiểm vào trang trại.
• Thường xuyên theo dõi hoa màu để phát hiện dấu hiệu bất thường.
• Báo cáo bất kỳ nghi nghờ sâu bệnh hại cho Bộ Nông nghiệp và lương thực thông qua ứng dụng 

MyPestGuide Reporter agric.wa.gov.au/mypestguide có trong Google Play hoặc trong App Store hay 
là email cho chúng tôi cùng với tên họ, địa chỉ và sơ điện thoại di động về info@agric.wa.gov.au. 
Ngoài ra quí vị cũng có thể gọi đến dịch vụ thông tin sâu bệnh hại (PaDIS) theo số 1800 084 881

• Dịch vụ thông tin sâu bệnh hại (PaDIS) cung cấp tư vấn và dịch vụ nhận dạng dộng thực vật gây 
hại, cỏ dại và các laoij bệnh hại có ảnh hưởng đến nghành nông nghiệp công nghiệp thực phẩm Tây 
úc.

Hình bên dưới: Thành trùng rầy so với đồng 5 xu. Lưu 
ý kích thước rất nhỏ và bộ cánh dựng ngược.

Phía trên cùng bên trái: Hãy trình báo côn trùng 
gây hại cho Bộ biết bằng phần mềm ứng dụng 
MyPestGuide Reporter.
Giữa: Rầy trưởng thành màu đậm hơn ấu trùng. Ấu 
trùng dài đến 2mm, hình bầu dục, dẹp và nhìn giống 
như cái vảy. 
Dưới: Quý vị có thể tìm thấy rầy khoai tây cà chua ở 
mặt dưới của lá và chúng phát triển theo ba giai đoạn 
– trứng, ấu trùng và trưởng thành.
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