
Page 1 of 5 
 

 

 

  1 November 2017 

Phức hợp Rầy cà chua khoai tây (TPP) 

Hỏi đáp về Thông cáo vùng kiểm dịch (QAN) 

 
Rầy cà chua khoai tây đã được phát hiện lần đầu tiên ở Úc trong khu vực 
thành thị Perth và một số vùng phụ cận. 
 
Một Thông cáo vùng kiểm dịch đang có hiệu lực áp dụng các các biện pháp hạn chế 
di chuyển một số mặt hàng thương phẩm và sản phẩm từ vườn gia đình trong các 
khu vực này để hạn chế rầy lây lan. 
 
Kể từ 01/11/2017 các loại cây ký chủ rầy trong phạm vi vùng kiểm dịch không được 
phép di chuyển vào các nơi được khoanh vùng chuyên biệt trong tiểu bang Tây úc 
mà không được xử lý theo yêu cầu chuyên biệt. 
 
Thông cáo vùng kiểm dịch có hiệu lực trong vấn đề di chuyển áp dụng với tất cả các 
loiaj cây trong họ cà (Solannaceae) và họ khoai lang (Convulvulaceae) bao gồm các 
loại sau đây và không chỉ giới hạn trong các loiaj này mà thôi: 
 

 

Tên khoa học  Thí dụ (tên thường gọi)  

Solanum tuberosum  Potato - khoai tây  

Lycopersicon spp.  Tomato – Cà chua 

Capsicum spp.  pepper, paprika, capsicum, chilli - Ớt 
cay, Ớt gia vị, Ớt chuông 

Solanum melongena  Eggplant – Cà tím 

Solanum betaceum  Tamarillo  

Ornamental & weed Solanum spp.  nightshades, potato vine – Nụ áo, cà 
dại 

Physalis spp.  Groundcherry  

Lycium spp.  matrimony vine, goji berry, African 
boxthorn  

Convolvulus spp.  field bindweed – Rau muống 

Ipomoea batatas  sweet potato – khoai lang 
 

 

Xem Thông cáo vùng kiểm dịch trên trang internet của Bộ Nông Nghiệp 
www.agri.wa.gov.au/tpp 

http://www.agri.wa.gov.au/tpp
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Phần hỏi đáp về Thông cáo vùng kiểm dịch để giúp các người sản xuất và ngành 
rau quả. Xin lưu ý phần hỏi đáp này sẽ được tiếp tục cập nhật theo yêu cầu. Xem 
các cập nhật trên trang internet www.agric.wa.gov.au/tpp 

 
Bản cập nhật ngày 01/11/2017 
 

 
1. Thông cáo vùng kiểm dịch (QAN) là gì? 

Một QAN là một thông cáo trong khuôn khổ đạo luật An ninh sinh học và quản 
lý nông nghiệp 2007 công bố một khu vực kiểm dịch do có sự xuất hiện của 
một loại sâu bệnh hại nào đó. 
 
Trong trường hợp này, Thông cáo kiểm dịch được công bố do rầy TPP được 
phát hiện trong khu vực thành thị và một số vùng khác. 
 

2. Mục tiêu của việc công bố vùng kiểm dịch là để ngăn chặn sự di chuyển 

cây ký chủ rầy loại có thể lây lan rầy TPP từ vùng kiểm dịch sang các 

vùng khác của tiểu bang tây Úc? 

Công bố Vùng kiểm dịch là một phần của kế hoạch đối phó căp quốc gia mà 
bao gồm cả các biện pháp kềm chế rầy TPP và tăng cường giám định đối với 
vi khuẩn CLso Candidatus liberibacter solannacearum  - một loaifi vi khuẩn đã 
tạo phức hợp với rầy TPP ở những vùng khác trên thế giới. 
 
Cho đến nay chưa có phát hiện vi khuẩn CLso nào tại Tây Úc. 
 

3. Vùng kiểm dịch bao gồm những đâu? 

 Perth 
metropolitan 
area  

 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.  

  

http://www.agric.wa.gov.au/tpp
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4. Nhừng khu vực nào là nơi được khoang vùng chuyên biệt? 

Cây ký chủ rầy TPP không được di chuyển tử vùng kiểm dịch vào các nơi 
được khoang vùng chuyên biệt mà không qua xử lý đặc biệt. 
 
Khu vực được khoanh vùng chuyên biệt là những khu vực trồng trọt quan 
trọng mà chưa phát hiện rầy TPP, nhừng nơi này bao gồm: 

 

 Albany  

 Broome  

 Broomehill-Tambellup  

 Carnarvon  

 Chapman Valley  

 Esperance  

 Gnowangerup  

 Greater Geraldton  

 Irwin  

 Jerramungup  

 Mingenew  

 Morawa  

 Northampton  

 Ravensthorpe  

 Shark Bay  

 Three Springs  

 Wyndham-East Kimberley  

 
5. Tại sao thông cáo này trở nên có hiệu lực vào lúc này? 

Thông cáo này thay thế cho thông cáo trước vừa hết hiệu lực và đưa ra các 
biện pháp kiểm soát rầy đã qua chọn lọc. 
 

6. Việc di chuyển các sản phẩm của loại hoa màu là ký chủ của rầy có còn 

bị cấm không? 

Không còn cấm di chuyển các loại rau quả của cây ký chủ rầy trong thông 
cáo này. Việc xử lý cây ký chủ như cây giống,cây trong vườn ươm vẫn cón 
bắt buộc khi chúng được di chuyển ra khỏi vùng kiểm dịch đến các khu vực 
trồng trọt được khoanh vùng đặc biệt trong tiểu bang. 
 
Điều lưu ý quan trọng là các biện pháp kiểm soát liên bang vẫn còn áp dụng 
cho hàng loạt các loại cây trồng và sản phẩm. Thông tin thêm về yêu cầu đối 
với việc di chuyển cây trồng và sản phẩm từ Tây úc đến các tiểu bang khác 
có trong trang internet của Bộ trong mục tiếp cận thị trường (TPP market 
assess section). 
 

7. Các biện pháp nào được chứng nhận đới với các loại cây không mang 

trái (chẳng hạn như cây giống) ? 

Các cây là ký chủ rầy trong phạm vi vùng kiểm dịch nên được: 

 Chuẩn bị theo yêu cầu theo các khoản (a) hoặc (b) dưới đây và các 

biện pháp xử lý được tiến hành không quá 36 giờ trước khi di chuyển, 

và 

 Lưu giử ghi chép các biện pháp xử lý cùng với thông tin chi tiết về 

công ty vận chuyển và chuyến hàng. 

(a) Đối với cà chua, ớt chuông, ớt cay, và cà tím: 
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 Phun Abamectin (giấp phép số #14722) với nồng độ 18g hoạt 

chất/lít nước theo liều lượng 300 lít nước/ha hoặc phun 

Bifenthrin (giấy phép số # 9795) với tỉ lệ 20ml/lit nước bằng loại 

sản phẩm có nồng độ 250g hoạt chất/lít. 

 Phun Spirotetramat tỉ lệ 40ml/l loại sản phẩm chứa 240g hoạt 

chất/l (Movento 240SC), và 

 Sau 24 giờ phun Methomyl loại sản phẩm chứa 225g hoạt chất/l 

theo tỉ lệ 200ml/l. Lưu ý: KHÔNG dung Methomyl cho các 

trường hợp như trồng trong nhà ni-lon, nhà lưới, nhà kính. 

Nếu không áp dụng các biện pháp kể trên thì cây lả ký chủ rầy 
chỉ được di chuyển khỏi phạm vi vùng kiểm dịch khi: 

 Được chuẩn bị đúng theo các phương pháp được chứng nhận 

được đăng trên trang internet của Bộ, hoặc 

 Được thanh tra xác nhận đã qua xử lý theo hướng dẫn của 

thanh tra. 

8. Nếu một chuyến hàng cần được thanh tra chứng nhận thì ai chịu chi phí 

xử lý, ai chi trả cho thanh tra để chứng nhận lô hàng? 

Nếu phải yêu cầu có chứng nhận thì phí chứng nhận và phí thanh tra theo qui 
định sẽ áp dụng cho chủ là người sản xuất/người chủ hàng yêu cầu được 
cấp chứng nhận. 
 

9. Ai chịu trách nhiệm đảm bảo rằng lô hàng đã được xử lý? 

Chủ lô hàng có trách nhiệm đối với công tác xử lý khi di chuyển hay điều 
hành việc vận chuyển 
 
hàng hóa là ký chủ rầy đến các khu vực hạn chế ngoài phạm vi vùng kiểm 
dịch. 
 
Phải lưu giử ghi chép theo như qui định trong thông báo vùng kiểm dịch bao 
gồm cả ghi chép về biệp pháp xử lý. 
 

10. Hậu quả ra sao nếu tôi không tuân thủ Thông cáo vùng kiểm dịch QAN? 

Không tuân thủ Thông cáo vùng kiểm dịch QAN có thể dẫn đến bị phạt hoặc 
bắt buộc sửa sai theo điều khoản 133 trong bộ luật An ninh sinh học và quản 
lý nông nghiệp 2007, hoặc cả hai hình thức trên. 
 
Ai muốn di chuyển vật liệu là ký chủ rầy hoặc các loại có nguy cơ mang theo 
rầy từ vùng kiểm dịch đến các khu vực hạn chế nên cân nhắc tác hại của việc 
đưa rầy và các vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng của tiểu bang. 
 

11. Trách nhiêm báo cáo của tôi là gì? 

Chủ lô hàng vận chuyển đến các địa điểm bên ngoài vùng kiểm dịch bắt buộc 
phải lưu giử ghi chép vveef các xử lý cùng với các thông tin về công ty vận 
chuyển và lô hàng. 
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12. Nên liên hệ ai để biết thêm chi tiết? 

Thắc mắc liên quan đến Thông cáo vùng kiểm dịch và chuyển tiếp quản lý rầy 
sang chiến lược quản lý liên hệ: Tiến sỹ  
Ian Wilkinson, DPIRD, +61 (0)8 9780 6278 
 
Thắc mắc về các loại nông dược liên hệ: Tiến sỹ  
Darryl Hardie, DPIRD, 0404 819 600 
 
Thắc mắc về các yêu cầu pháp lý liên quan đến sử nông dược liên hệ: Chris 
Sharpe, DPIRD, +61 (0)8 9368 3815 
 
Muốn biết thêm thông tin: 
 

 Thông tin thêm, bao gồm cách tìm và báo cáo sâu hại có trong trang 

internet của Bộ www.agric.wa.gov.au/tpp 

 Dịch vụ thông tin sâu bệnh hại: 9368 3080 hoặc email: 

padis@dpird.wa.gov.au 

 

http://www.agric.wa.gov.au/tpp

