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Thông tin cập nhật 

Phức hợp Rầy cà chua khoai tây (TPP) 

 

Thông báo mới về vùng kiểm dịch đối với TPP 
 
Một Thông báo vùng kiểm dịch (QAN) đang có hiệu lực để đối phó và không chế rầy cà 
chua khoai tây TPP ở tiểu bang Tây Úc. 
 
Thông báo vùng kiểm dịch (QAN) với một số điều kiện được sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 11 năm 2017. Thông báo này thay thế cho thông báo trước đã hết hiệu lực ngày 31 
tháng 10 năm 2017. 
 
Thông báo mới về vùng kiểm dịch (QAN) được soạn thảo qua quá trình tham vấn với các 
ngành trồng trọt và có hiệu lực cho cả trang trại thương phẩm và vườn gia đình đối với các 
loại hoa màu là ký chủ của rầy TPP và các vườn ươm trong pham vi vùng kiểm dịch. 
 
Phạm vi vùng kiểm dịch bao gồm khu vực thành thị Perth và các khu vực phụ cận liệt kê 
bên dưới. 
 
Thông báo vùng kiểm dịch (QAN) nhằm cung cấp cách tiếp cận xuyên suốt ở nơi có rầy 
đồng thời tăng cường nổ lực hạn chế rầy lây lan sang các diện tích sản xuất của các vùng 
khác trên tiểu bang.  

 

Các điều kiện gì thay đổi? 
 
Thông báo mới về vùng kiểm dịch (QAN) chắc lọc lại và đơn giản hóa các biệp pháp phòng 
trù rầy đề ra trước đây 
 
Các điều kiện vận chuyển và xử lý chỉ còn áp dụng cho các cây ký chủ trong Thông báo mới 
về vùng kiểm dịch (QAN) mà không áp dụng trên sản phẩm rau quả hay các phương tiện 
thiết bị. 
 
Các biện pháp xử lý được yêu cầu áp dụng cho cây cây ký chủ chẳng hạn như cây giống và 
cây trồng trong vườn ươm khi di chuyển từ bên trong pham vi vùng kiểm dịch (QAN) đến 
các vùng sản xuất khác trên tiểu bang Tây Úc. 
 
Các vùng sản xuất khác trên tiểu bang Tây Úc là các khu vực sản xuất rau quả quan trọng 
mà rầy TPP chưa xuất hiện, các vùng này bao gồm: 

 Albany 

 Broome  

 Broomehill-Tambellup  

 Carnarvon  

 Chapman Valley 

 Esperance 

 Gnowangerup  

 Greater Geraldton  

 Irwin  

 Jerramungup  
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 Mingenew 

 Morawa  

 Northampton  

 Ravensthorpe 

 Shark Bay 

 Three Springs  

 Wyndham-East Kimberley 

 
Phạm vi kiểm dịch bao gồm các khu vực nào? 
 
Phạm vi vùng kiểm dịch bao gồm khu vực thành thị Perth và các khu vực phụ cận dước đây: 
  

 Augusta-Margaret River 

 Beverley 

 Boddington  

 Boyup Brook 

 Bridgetown-
Greenbushes  

 Brookton  

 Bunbury 

 Busselton 

 Capel 

 Carnamah  

 Chittering  

 Collie  

 Coorow  

 Cranbrook  

 Cuballing  

 Dandaragan 

 Dardanup  

 Denmark 

 Donnybrook-Balingup  

 Gingin 

 Harvey  

 Kojonup  

 Mandurah  

 Manjimup  

 Moora  

 Murray  

 Nannup  

 Narrogin  

 Northam  

 Pingelly  

 Plantagenet  

 Toodyay  

 Victoria Plains  

 Wagin 

 Wandering  

 Waroona 

 West Arthur 

 Wickepin 

 Williams  

 Woodanilling 

 York. 

 
Bản đồ phạm vi vùng kiểm dịch được đính kèm theo đây. 

 
 

Hướng dẫn xử lý cho trang trại sản xuất thương phẩm. 
 

Hướng dẫn Xử lý cho trang trại sản xuất được ghi trong Thông báo vùng kiểm dịch (QAN) 
đã phát hành. 
 
Các hướng dẫn thêm về cách xử lý sẽ được cung cấp trong tài liệu “Các phương pháp xử lý 
được chứng nhận cho việc di chuyển ra ngoài vùng kiểm dịch” có trong trang thông tin 
internet www.agric.gov.au/tpp (‘Approved manner of preparation for movement from the TPP 
Quarantine Area’) 

 
Thông tin bổ xung về Thông báo vùng kiểm dịch (QAN) 
 

Xem phần hỏi đáp về Thông báo vùng kiểm dịch (QAN) để biết thêm chi tiết. 

 
Chương trình “Nhận chăm sóc một chiếc bẩy rầy” - “Adopt-A-Trap”  
 

Chương trình tầm soát rầy mang tính cộng đồng đang được thực hiện như là một phần của 
kế hoạch chuyển sang chiến lược quản lý rầy TPP do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (DPIRD) điều hành. 
 
Hơn 1000 hộ ở trong và xung quanh thành phố Perth sẽ nhận một bẩy dính đặt trong vườn 
nhà vào mùa xuân này. 

http://www.agric.gov.au/tpp
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Từng chiếc bẩy sẽ được các nhà côn trùng học kiểm tra và bất cứ con rầy TPP nào dính 
vào bẩy đều được thu thập và giám định xem có mang vi khuẩn Candidatus Liberibacter 
solannacearum (CLso) hay không. 
 
Cần phải giám định trên 7000 con rầy TPP để khẳng định với độ tin cậy cao xem có sự hiện 
diện hay không của vi khuẩn CLso tại Tây Úc. 
 
Cho đến nay vẫn chưa có phát hiện nào về CLso. 

 

 Kiểm tra và báo cáo

Chúng tôi yêu cầu quí vị nông dân khẩn trương kiểm tra dấu hiện của rầy trên trang trại. 

 

Các dấu hiệu khả nghi nên được báo về cho bộ Nông nghiệp thông qua ứng dụng 

MyPestGuide Reporter app, https://www.agric.wa.gov.au/biosecurity/mypestguide-suite hay 

info@agric.wa.gov.au hoặc liên hệ với Dịch vụ thông tin sâu bệnh hại của Bộ Nông nghiệp 

1800 084 881. 
 

 
Các địa chỉ liên hệ cho nông dân 
 
Hiệp hội Rau cải Tây Úc (VegetablesWA) 
Phone: 08 9481 0834  
Email: office@vegetableswa.com.au 
 
Hiệp hội Khoai tây Tây Úc (Potato Growers Association of WA)                         
Phone: (08) 9481 0834  
Email: potatoes@vegetableswa.com.au  
 
Ngành cây giống và nghề vườn 
Matthew Lunn, CEO 
0410 714 207 
matthew@ngiwa.com.au 
 
Bộ Nông nghiệp và Lương Thực Tây Úc (Department of Agriculture and Food, WA) 
Rohan Prince  
Phone: 0429 680 069  
Email: rohan.prince@agric.wa.gov.au 
 
Muốn biết thêm thông tin và hướng dẫn xin vui lòng liên hệ 

- Trang thông tin của Bộ Nông nghiệp agric.wa.gov.au  
- Dịch vụ thông tin sâu bệnh hại 1800 084 881 hoặc info@agric.wa.gov.au  

 

 

agric.wa.gov.au/tpp 
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