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Ngày 12 tháng 4 năm 2017 

Thông tin cập nhật ngành số 12 

Khu phức hợp rầy cà chua khoai tây (TPP)  

 
Các phát hiện mới 
 
   Nông Nghiệp và Thực Phẩm đã xác nhận bốn phát hiện mới về rầy cà chua khoai tây kể 
từ lần cập nhật  ần nh   vào ngày 3 tháng 4.  ác  há  h ện n   bao gồm một địa đ ểm bán 
lẻ   Margaret River, hai địa đ ểm   ồn        hươn  mại   Manjimup và  h   ực bên đường 
  Chittering. Loài rầ  n   đã được xác nhận trên tổn  71 địa đ ểm/vị   í,   on  đó có 42 địa 
đ ểm   ồn        hươn  mại, hầu hết nằm   khu vực kiểm soát trong thành phố.  
 
Đã có 15  há  h ện trong khu vực bao gồm Balingup, Busselton, Margaret River, Yarloop và 
Manjimup. 
 
Không có phát hiện về vi khuẩn Candidatus Liberibacter solanacearum Clso có liên quan. 

  

Thông tin cậ  nhật về ứng phó 

Hơn 110 cán bộ của    đan    m   ệc  h o chươn     nh ứng phó quốc gia bao gồm các 
biện  há  n ăn chặn khẩn c   đối với loài rầy cà chua khoai tây đồn   hờ   ăn  cường kiểm 
tra và giám sát các vi khuẩn CLso có liên quan. 

Thông Báo Khu Vực Kiểm Dịch vẫn được áp dụng   ú  n ăn n ừa sự lây lan của loài rầy 
này.  h n  báo n   bao gồm việc thiết lập ba   n  để chỉ đạo việc vận chuyển và xử lý các 
loại rau củ và cây giốn  được sản xu t    m  hươn   hẩm và là một phần quan tr ng của 
chươn     nh ứng phó quốc gia nhằm n ăn chặn và kiểm soát sâu bệnh. 
 
  n  kiểm soát bao  ồm khu vực trong thành phố Perth và các khu vực lân cận, bao quanh 
b i   n  n ăn chặn kéo dài từ phía nam Augusta-Margaret River đến phía bắc Dandaragan 
   đến  hía đ n  Brookton, và mộ  v n  theo d   cho phần còn lại của   ể  Bang. 
 
Các        nh thay thế cho việc vận chuyển cây trồng ký chủ (cây giống) trong tiểu bang  a 

 h   khu vực kiểm dịch     hươn   hức chuẩn bị được phê duyệt để vận chuyển  a  h   khu 

vực kiểm dịch đã được phát triển.       n   ham  hảo trang web của s  để có được  o n bộ 

thông tin chi tiết. Thông tin chi tiế    ên   an đến các yêu cầu về vận chuyển và xử  ý đối với 

các vùng được     định theo Thông Báo Khu Vực Kiểm Dịch có sẵn  ạ  địa chỉ 

www.agric.wa.gov.au/tpp 

 

 
 
 

https://www.agric.wa.gov.au/sites/gateway/files/Approved%20manner%20of%20preparation%20for%20movement%20from%20the%20TPP%20QA.pdf?v1
file:///D:/Tĩnh/tháng%204/17.04/carnarvon1618tutiep/www.agric.wa.gov.au/tpp
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Thông tin cập nhật về giám sát và xét nghiệm kiểm tra 
 
Công tác giám sát quan tr n  đối với vi khuẩn CLso và loài rầy đan  được   ế   ục  hực 
h ện. Các cán bộ của    đã đ ề    a hơn 1000 địa đ ểm trên khắp Tiể  Ban .  ác địa đ ểm 
bao gồm hơn 340 địa đ ểm bán lẻ      ồn        hươn  mại. 
 
Hơn 450 địa đ ểm được khảo sát   on    n   h o     vòng n o  , bao gồm Albany, 
Carnarvon và Geraldton, không phát hiện th y vi khuẩn CLso và loài rầy. 
 
Hơn 5800 bẫy   ính  có   ám  á  đã được lắp đặt  ạ  các khu vực địa  hươn     trong 
thành phố. Nhiều bẫy đan  được các cư   n hỗ trợ có  ườn rau tại nhà quản lý. Bẫ  được 
thu thậ  để     h n  ích    đ ều tra về loài rầy này. Các loài rầy được x   nghiệm xem có vi 
khuẩn CLso hay không. 
 
   đã ho n  h nh   ệc giám sát TPP/CLso của t t cả  ườn ươm cây   ốn  thươn  mại 
trong Khu Vực Kiểm Dịch và đan  l y mẫu   t t cả các địa đ ểm   ồn  khoai tây giống 
 hươn  mại. Hơn 4900 mẫu cây trồn  đã được x   n h ệm xem có vi khuẩn CLso hay 
không,    hơn 6500 mẫu thân củ đã được  sàng l c bệnh   c  ằn n    mà không phát hiện 
 h   CLso. 
 

        h thương mại liên bang 
 
 ác   ể  ban  New South Wales, Nam Úc, Victoria, Queensland, Tasmania và Lãnh Thổ 
Phía Bắc sử dụng các b ện  há  kiểm soát vận chuyển khẩn c p liên bang đố   ớ  trái cây, 
rau củ ký chủ và nguyên liệu cây trồng có rầy cà chua khoai tây và Candidatus liberibacter 
solanacearum (CLso), cũn  như máy móc thiết bị đã  ử dụng từ Tây Úc.  
 
Ha    ể  ban  NSW và Victoria đã đưa  a những hạn chế bổ sung vào cuối tháng 3 trên  
phạm vi rộng  ớn hơn các cây trồng và nông sản không ký chủ có đ ều kiện.   ể  ban  
  c o  a đã  ửa đổi các hạn chế n   để miễn cho các sản phẩm cây trồng đã   y khô; hạt 
giống; bổi; gỗ; rơm rạ và c  khô không phải xử lý và xin chứng nhận khi nhập khẩu vào   ể  
bang Victoria. Dự kiến các đ ều kiện của Victoria sẽ sớm được công bố.  o n bộ các thông 
tin chi tiết về các đ ều kiện nhập khẩu được cập nhật trên trang web của     ạ  ha    ể  ban  
NSW và Victoria. 

   đã thành lập một độ  n ũ tiếp cận thị   ường riêng biệ  để đ m  hán các        nh được 
đề xu t nhằm tạo thuận lợi cho   ao  ịch  hươn  mại liên bang của các nông  ản ký chủ và 
không ký chủ  ạ  Tây Úc càng nhanh càng tốt. Các cán bộ c   cao đã  ới Sydney trong tuần 
n   để thảo luận  ề những hạn chế đan   ạo  a  ác động kinh tế đán   ể đối với các nhà 
trồng tr t và ngành   ồn       của Tây Úc. 
 
Vui lòng kiểm tra các yêu cầu   ao  ịch  hươn  mại liên bang mới nh     ên   an đến 
nguyên liệu cây trồng và nông sản. 
  
 
Các nhà xu t khẩu cần liên hệ với Cán Bộ Xu t Khẩu thuộc Cục Kiểm Dịch Tây Úc để xác 
minh các yêu cầu xu t khẩu: Đ ện thoại: 9334 1800, Fax: 9334 1880, Email: 
qa@agric.wa.gov.au  

 
Kiểm tra và báo cáo 
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Các nhà   ồn        hươn  mại, đặc biệt  ạ  các khu vực địa  hươn , được yêu cầu khẩn 
  ươn  kiểm tra các d u hiệu của loài rầy và báo cáo thông qua ứng dụng MyPestGuide 
Reporter, qua email hoặc đ ện thoại. 
Các        nh đảm bảo an toàn sinh h c tốt trong trang trại cần được áp dụn  để n ăn n ừa 
sự xâm nhập, hình thành và lây lan của sâu bệnh. Thông tin thêm về an toàn sinh h c có 
sẵn tại trang web An Toàn Sinh H c trong Trang Trại farmbiosecurity.com.au 
 

 

Các thông tin liên hệ củ   ơ qu n tr ng ngành  ành  h  người 

trồng trọt 

VegetablesWA  
Đ ện thoại: 08 9481 0834 
Email: office@vegetableswa.com.au 
 
Hiệp Hộ  Người Trồng Khoai Tây tạ  Tây    
Đ ện thoại: (08) 9481 0834 
Email: potatoes@vegetableswa.com.au 
 
Ngành Làm Vườn và Ươm Cây ở Tây    
Matthew Lunn, G ám Đốc Đ ều Hành 
Đ ện thoại: 0410 714 207 
Email: matthew@ngiwa.com.au  
 
 ở Nông Nghiệp và Thực Phẩm, Tây    
Rohan Prince, Nhân Viên Liên Lạc Ngành  
Đ ện thoại: 0429 680 069 
Email: rohan.prince@agric.wa.gov.au 
 
Don Telfer, Nhân Viên Liên Lạc Ngành 
Đ ện thoại: 0429 014 063  
Email: don.telfer@agric.wa.gov.au  
 
Thông tin bổ sung và yêu cầu chung 
Thông tin bổ sung có sẵn trên trang web của s  agric.wa.gov.au/tpp  
 
Dịch Vụ Thông Tin Sâu Bệnh 
Đ ện thoại: 1800 084 881 
Email: info@agric.wa.gov.au 
 

 

agric.wa.gov.au 
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