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Thông tin cập nhật số 13 – Rầy cà chua khoai tây TPP 
 

 

Các trường hợp mới phát hiện:  

Bộ Nông nghiệp đã xác nhận thêm 2 trường hợp mới phát hiện rầy TPP so với lần cập nhật 

thông tin ngày 12/4/2017. Tổng cộng đã phát hiện rầy TPP trên 73 hộ, chủ yếu là trong các 

vùng nội thị Perth, bao gồm 41 trang trại.  

Hiện chưa có phát hiện vi khuẩn Candidatus Liberibacter solanacearum CLso nào trên các 
mẩu kiểm tra. 

 

Chuyển sang chiến lược quản lý 

Nhóm quản lý cấp quốc gia (NMG) là cơ quan đưa ra quyết định đối với các chương trình 

loại trừ đối tượng gây hại ngoại lai trên cây trồng dưới luật định về ứng phó sâu bệnh hại 

khẩn cấp (EPPRD). 

Nhóm này đã nhóm họp vào ngày 20 tháng tư và cùng đồng ý rằng rằng về mặt kỹ thuật 

không thể loại trừ hẳn rầy TPP và các cuộc tầm soát bổ xung sẽ được tiếp tục để có thêm 

chứng cứ rằng phức hợp rầy TPP – vi khuẩn CLso không có trên nươc Úc. Nhóm cũng 

đồng ý chuyển sang chế độ quản lý thay vì loại trừ hẳn rầy TPP. 

Bộ Nông nghiệp đang phối hợp với các ban ngành và các đồng nghiệp cả nước để xây 

dựng chiến lược quản lý, chuẩn bị cho các ngành (trong phạm vi tiểu bang WA cũng như 

trên phạm vi toàn quốc) để quản lý đối tượng gây hại này với trọng tâm là ngăn chặn sự lây 

lan của rầy và giảm thiểu mức đọ thiệt hại cho các ngành trồng trọt. Công tác này bao gồm 

việc xác định các vùng trọng điểm cần có thêm nghiên cứu cũng như số liệu thông tin để cải 

thiện thành quả của công tác quản lý và tiếp cận thị trường. 

Ủy ban tư vấn quốc gia về sâu bệnh hại khẩn cấp trên cây trồng (CCEPP) sẽ tiếp tục các 

cuộc họp trong khi việc chuyển đổi sang chiến lược quản lý được xây dựng với sự tham vấn 

của đại diện các ngành bị ảnh hưởng. 

Bộ cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho ngành trông trọt các diển biến. 

Đay là đường dẫn để trao đổi với nhóm NMG http://www.agriculture.gov.au/about/media-

centre/communiques/nmg-tpp-200417 

Cập nhật các hoạt động ứng phó 

Bộ Nông nghiệp đang làm việc chặt chẽ với các ngành trồng trọt để giảm thiểu thiệt hại của 

rầy TPP lên các doanh nghiệp cũng như lên nền kinh tế tiểu bang. 

Chỉ thị vùng kiểm dịch được tiếp tục áp dụng để ngăn chặn rầy phát tán. Việc này bao gồm 

sự thiết lập 3 vùng để chỉ đạo sự vận chuyên và xử lý các sản phẩm rau cải và cây giống 



thương mại được xem như công tác trọng tâm trong kế hoạch ứng phó cấp quốc gia đối với 

rầy TPP. 

Một khu vực kiểm dịch bao phủ phạm vi thành thị Perth và các vùng phụ cận bao bọc bới 

các khu vực đệm ngăn chặn kéo dài từ Margaret River ở phía Nam đến Dandaragan ở phá 

Bắc và Brookton ở phía Đông. Phần còn lại của tiểu bang là phạm vi canh phòng. 

Thông tin chi tiết liên quan đến các qui định yêu cầu đối với việc di chuyển và xử lý sản 

phẩm cho các phân vùng trong phạm vi vùng kiểm dịch đã được xây dựng. Thông tin mới 

nhất cũng có trong trang mạng www.agric.wa.gov.au/tpp. 

Chỉ thị kiểm soát rầy cho hộ sản xuất có thể được phát hành một khi có phát hiện rầy trong 

phạm vi của hộ. 

 

Cập nhật hoạt động tầm soát và xét nghiệm 
Chương trình tầm soát rất thiết yếu đối với phức hợp rầy TPP và vi khuẩn Candidatus 
liberibacter solanacearum (CLso) tiếp tục là công tác trọng tâm. 

Các nhân viên của Bộ đã thanh tra hơn 1200 hộ trang trại thương mại và hộ gia đình trên 

khắp tiểu bang bao gồm hơn 530 trang trại và các điểm bán lẻ. 

Hôn 500 hộ ngoài vùng canh phòng đã được điểu tra bao phủ các địa phương Albany, 

Carnarvon, và Geraldton mà không phát hiện vi khuẩn CLso. 

Hơn 7000 bẩy dính màu vàng đã được bố trí khắp các khu vực và vùng thành thị kể từ khi 

công tác tầm soát được tiến hành. Các bẩy dính này vẫn được thu thập kiểm tra để giám 

định trong thời gian dài. Nhiểu bẩy dính do các hộ và vườn gia đình tình nguyện làm. Mỗi 

bẩy rầy đều được kiểm Bộ tra trực quan đối với rầy TPP. Một lượng lớn mẩu rầy và hoa 

màu cũng được xét nghiệm vi khuẩn. 

Rầy dính bẩy tiếp tục được kiểm tra hình thái và xét nghiệm vi khuẩn, hiện nay chưa có phát 

hiện vi khuẩn nào. 

Bộ đã hoàn tất công tác tầm soát tất cả các trang trại thương mại và vườn ươm trong vùng 

kiểm dịch cũng như thu thập mẩu trên tất cả các hộ sản xuất khoai tây giống. 

Hơn 8800 mẩu hoa màu đã được xét nghiệm CLso. Chưa phát hiện vi khuẩn trên mẩu hoa 

màu. 

Hơn 22000 mẩu củ khoai tây cũng đã được xét nghiệm bệnh sọc vằn nâu (Zebra Chip). 

Chưa phát hiện mẩu dương tính. 

 

Hoạt động thương mại xuyên bang 

Các tiểu bang NSW, SA, Victoria, Queensland, Tasmania và Vùng lảnh thổ phía Bắc (NT) 

đã áp đặt các biện pháp khẩn cấp kiểm soát rầy TPP và vi khuẩn CLso đối với thương mại 

xuyên bang trên các sản phẩm rau củ quả là ký chủ của loại dịch hại này và kể cả các 

phương tiện máy móc đã qua sử dụng đến từ tiểu bang WA. 

NSW và Victoria áp dụng thêm một số qui định cấm hồi cối tháng 3 mở rộng danh mục thêm 

rất nhiệ các loại sản phẩm không phải là ký chủ rầy TPP. Sau đó Victoria đã sửa đổi qui 

định loại trừ bớt các loại sản phẩm thực vật khô cũng như hạt, gổ, rơm rạ ra khỏi dang sách 

cần xử lý và xác nhận nhập khẩu vào Victoria. Hy vọng rang các thay đổi này sẽ sớm được 

công bố. Thông tin chi tiết về vấn đề này có trong trang mạng của các bộ liên quan của 

NSW và Victoria. 

Bộ Nông nghiệp đã thiết lập nhóm công tác chuyên trách về tiếp cận thị trường để thương 

lượng các qui trình xử lý được đề nghị (với các tiểu bang khác) nhằm tạo điều kiện sớm cho 

thương mại xuyên bang của các sản phẩm là ký chủ và không ký chủ của tiểu bang WA. 

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


Các chuyên viên cao cấp đã đi Sydney tuần này để thảo luận về các hạn chế các tác động 

lớn đến kinh tế cũng như các ngành và các nhà sản xuất của tiểu bang. 

 

Các nhà buôn bán xuyên bang nên liên hệ Văn phòng kiểm dịch và xuất khẩu WA để nắm 

thông tin 

Điện thoại 9334 1800; fax 9334 1880; email: qa@agric.wa.gov.au 

 

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 

Atthew 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  
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