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  1 December 2017 

Thông tin cập nhật nghành nông nghiệp Tây Úc 

Phức hợp rầy cà chua khoai tây (TPP) 

 

Vùng kiểm dịch – Các biện pháp xử lý được cho phép đối với việc di chuyển 
các loại cây ký chủ của rầy TPP 
 

Một Thông báo vùng kiểm dịch đang được áp đặt để hạn chế sự lây lan của rầy TPP trên 
tiểu bang Tây Úc. 
 
Nông gia nên thông thuộc thông báo này vì nó chỉ định chế độ phun thuốc theo yêu cầu đối 
với việc di chuyển các loại cây ký chủ của rầy, chẳng hạn như cây giống và cây trong vườn 
ươm, từ khu vực kiểm dịch đi đến nơi khác trong phạm vi tiểu bang. 
 

Các phương án thay thế khác được cho phép 
 
Các phương án thay thế khác để chuẩn bị cho việc di chuyển cũng được cho phép để nông 
gia chuẩn bị bằng cách phun Abamectin hoặc Bifenthrin hoặc Spirotetramat trong vòng 7 
ngày trước khi di chuyển cộng với việc phun thuốc Methomyl không quá 36 giờ trước khi 
vận chuyển. 
 
Các biện pháp xử lý theo như hướng dẫn nầy duy trì mức độ hài lòng về hiệu quả trừ rầy 
TPP trong thời gian tìm cách cải thiện khả năng áp dụng trong thực tế các biện pháp phun 
thuốc với thời gian vận chuyển các loại cây giống và sản phẩm nông nghiệp. 
 
Hướng dẫn xử lý trong Thông báo vùng kiểm dịch chỉ áp dụng cho việc di chuyển các loại 
cây ký chủ rầy trong phạm vi tiểu bang Tây úc mà thôi. Sổ sách ghi chép cách xử lý và chi 
tiết về vận chuyển cũng như lô hàng phải được lưu giử. 
 

Địa phương nào nằm trong phạm vi vùng kiểm dịch? 
 
Vùng kiểm dịch bao gồm khu vực nội thị Perth và các địa phương phụ cận trong danh sách 
dưới đây: 

 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  
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 Northam  

 Pingelly  

 Plantagenet  

 Toodyay  

 Victoria Plains  

 Wagin 

 Wandering  

 Waroona 

 West Arthur 

 Wickepin 

 Williams  

 Woodanilling 

 York 

 
 

Các giải pháp khống chế rầy TPP bằng thuốc 
 

Nông gia nên lưu ý rằng có một số các giải pháp xử lý trước khi thu hoạch khác nhau để 
quản lý rầy TPP 
 
Các giấy phép cho áp dụng của Cơ quan quản lý nông dược và thuốc thú y (APVMA) đã 
được phổ biến để áp dụng cho các loại cây ký chủ và vườn ươm. 
 
Quí vị có thể truy cập thông tin tại các trang internet sau: 

 www.agric.wa.gov.au/tpp/industry-information  

 APVMA permits search portal 
 

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, www.agric.wa.gov.au/biosecurity/mypestguide-suite hay liên hệ  

với Dịch vụ thông tin sâu bệnh hại của Bộ Nông nghiệp padis@dpird.wa.gov.au hoặc   
08 9368 3080 
 

Các địa chỉ liên hệ cho nông dân 
 
Hiệp hội Rau cải Tây Úc (VegetablesWA) 
Phone: 08 9486 7515 
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 Primary Industries and 
Regional Development) 
Rohan Prince  
Email: rohan.prince@dpird.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 08 9368 3080 hoặc padis@dpird.wa.gov.au 

http://www.agric.wa.gov.au/tpp/industry-information
https://portal.apvma.gov.au/permits
http://www.agric.wa.gov.au/biosecurity/mypestguide-suite
mailto:padis@dpird.wa.gov.au
mailto:office@vegetableswa.com.au
mailto:potatoes@vegetableswa.com.au
mailto:matthew@ngiwa.com.au
mailto:rohan.prince@dpird.wa.gov.au
mailto:padis@dpird.wa.gov.au
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Tomato potato psyllid – summary of APVMA permits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disclaimer  
The Chief Executive Officer of the Department of Primary Industries and Regional Development 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. © Western Australian Agriculture Authority, 2017 

Crop Active Ingredient APVMA Permit Number 
Potatoes Abamectin PER84249 

 Lambda-cyhalothirin PER84249 

 Methomyl PER84249 

 Spirotetramat PER84245 

 Pyrethrin PER84442 

 Spinetoram PER84757 

Potatoes (field only) Sulfoxaflor PER84743 

   

Sweet Potatoes Abamectin PER84249 

 Bifenthrin PER84249 

 Spirotetramat PER84245 

 Pyrethrin PER84442 

 Spinetoram PER84757 

Sweet Potatoes (field only) Sulfoxaflor PER84743 

   

Tomato Spirotetramat PER84245 

 Pyrethrin PER84442 

 Spinetoram PER84757 

Tomato (field and protected cropping systems) Abamectin PER84229 

Tomato (field only) Bifenthrin PER84229 

Tomato (field only) Methomyl PER84229 

Tomato (field only) Sulfoxaflor PER84743 

   

Capsicum Spirotetramat PER84245 

 Pyrethrin PER84442 

 Spinetoram PER84757 

Capsicum (field and protected cropping systems) Abamectin PER84229 

Capsicum (field only) Bifenthrin PER84229 

Capsicum (field only) Methomyl PER84229 

Capsicum (field only) Sulfoxaflor PER84743 

   

Chilli Pepper Spirotetramat PER84245 

 Pyrethrin PER84442 

 Spinetoram PER84757 

Chilli Pepper (field and protected cropping systems) Abamectin PER84229 

Chilli Pepper (field only) Bifenthrin PER84229 

Chilli Pepper (field only) Methomyl PER84229 

Chilli Pepper (field only) Sulfoxaflor PER84743 

   

Eggplant Spirotetramat PER84245 

 Pyrethrin PER84442 

 Spinetoram PER84757 

Eggplant (field and protected cropping systems) Abamectin PER84229 

Eggplant (field only) Bifenthrin PER84229 

Eggplant (field only) Methomyl PER84229 

Eggplant (field only) Sulfoxaflor PER84743 

   

Other vegetables Pyrethrin PER84442 

   

Fruiting vegetables (excluding sweet corn and 
cucurbits)  

Spinetoram PER84757 

Fruiting vegetables (excluding sweet corn) – field 
only 

Sulfoxaflor PER84743 

   

Root and tuber vegetables Spinetoram PER84757 

Root and tuber vegetables (field only) Sulfoxaflor PER84743 

   

Nursery stock – non-food (field and protected 
cropping systems) 

Abamectin PER84229 

Nursery stock – non-food (field only) Bifenthrin PER84229 

Nursery stock – non-food (field only) Methomyl PER84229 


