
 

 

  Ngày 30 tháng 4 năm 2018 

Phức hợp rầy Cà chua Khoai tây (TPP-Tomato 

potato psyllid)  

Cập nhật dành cho ngành  

 

Tây Úc hoàn tất công tác tìm kiếm TPP và xét nghiệm vi khuẩn 
CLso vào mùa thu 
 
Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Úc đã hoàn tất công tác tìm kiếm vi 
khuẩn cà chua khoai tây (TPP-Tomato potato psyllid) vào mùa thu nhưng không phát hiện vi 
khuẩn Candidatus Liberibacter solanacearum (CLso). 
  
Công tác tìm kiếm đáng kể này kết thúc đợt tìm kiếm thứ ba tại WA kể từ khi phát hiện TPP 
lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2017. 
  
Trọng tâm của các công việc tìm kiếm là làm xét nghiệm TPP để xác nhận có hay không có 
CLso, đây là loại vi khuẩn gây hại thực vật đi đôi với loài gây hại này ở các nơi khác trên thế 
giới và gây ra bệnh Zebra Chip ở khoai tây. 
  
Chúng tôi đã làm xét nghiệm 2.280 TPP để tìm CLso trong công tác tìm kiếm vào mùa thu 
nhưng không phát hiện vi khuẩn nào. 
  
Tổng số TPP đã làm xét nghiệm trong ba đợt tìm kiếm là hơn 10.000 và sẽ giúp mọi người 
vững tin rằng WA đã có bằng chứng không còn CLso nữa. 
  
Tìm kiếm và xét nghiệm đã hoàn tất – diễn tiến tiếp theo là gì? 
  
Để các tiểu bang khác xét duyệt việc mua bán trên thị trường, Tây Úc cần hoàn tất công tác 
tìm kiếm và làm xét nghiệm TPP để tìm CLso trong khoảng thời gian ba mùa để bảo đảm 
mức độ tin cậy cao đối với kết quả đạt được. 
  
WA sẽ trình những kết quả này cho Ủy ban Tư vấn về Loài gây hại thực vật Khẩn cấp 
(CCEPP-Consultative Committee on Emergency Plant Pests), và hợp tác với chính phủ 
cùng các đối tác công nghiệp với tính cách ưu tiên để hỗ trợ tiến trình thẩm định và công 
nhận bằng chứng không có CLso. 
  
Cộng đồng WA ủng hộ 
  
Công tác tìm kiếm đã được thực hiện trong khuôn khổ kế hoạch chuyển đổi sang quản lý 
theo thỏa thuận toàn quốc và nhắm vào các quần thể TPP đã biết trên khắp khu vực đô thị 
Perth và vùng lân cận. 
  



Cộng đồng WA một lần nữa đã hợp lực để hỗ trợ công tác tìm kiếm vào mùa thu, với 430 
cư dân tình nguyện đặt những bẫy dính trong vườn của họ để giúp bắt TPP và đáp ứng các 
mục tiêu tìm kiếm. 
  

Lời nhắc về Khu vực Kiểm dịch WA 

Khu vực Kiểm dịch hiện có hiệu lực để kiểm soát việc vận chuyển và xử lý thực vật ký chủ 
TPP ở Tây Úc. 

Khu vực Kiểm dịch bao gồm khu vực đô thị Perth và một số địa phận chính quyền địa 
phương lân cận.  

Cần phải xử lý theo quy định thực vật ký chủ, chẳng hạn như cây con hoặc mặt hàng vườn 
ươm cây, khi vận chuyển từ Khu vực Kiểm dịch đến 'địa phận chính quyền địa phương liên 
quan' trong WA. 

Các nhà trồng trọt nên làm quen với các phương pháp xử lý đã được trình bày trong Thông 
báo Khu vực Kiểm dịch. Các biện pháp xử lý bổ sung cũng được trình bày trong 'Cách thức 
chuẩn bị hợp lệ để vận chuyển từ Khu vực Kiểm dịch TPP'. 

Muốn biết chi tiết đầy đủ trong Thông báo Khu vực Kiểm dịch đã được công bố, các biện 
pháp xử lý bổ sung và danh sách các khu vực thuộc Khu vực Kiểm dịch và các địa phận 
chính quyền địa phương liên quan, xin quý vị truy cập www.agric.wa.gov.au/tpp/tpp-
quarantine-area 

Các biện pháp kiểm soát TPP trước thu hoạch  
  
Chúng tôi xin nhắc các nhà trồng trọt về một số biện pháp kiểm soát trước thu hoạch hiện 
có sẵn để hỗ trợ việc đối phó với TPP. 
  
Giấy phép do Cơ quan Thú y và Thuốc trừ sâu Úc (APVMA-Australian Pesticides and 
Veterinary Medicines Authority) đã được cấp để sử dụng cho các loại thực vật ký chủ và 
mặt hàng vườn ươm cây. 

  
Hãy tải về máy các giấy phép này từ 

 www.agric.wa.gov.au/tpp/industry-information hoặc 
 APVMA cho phép cổng tìm kiếm 

  
Nhà trồng trọt có trách nhiệm bảo đảm hóa chất được sử dụng theo hướng dẫn trên 
nhãn/giấy phép. 

Kiểm tra và báo cáo 

Nhà trồng trọt thương mại nên kiểm tra và báo cáo khi nhìn thấy những loài côn trùng khác 
thường hoặc gây hại cho cây trồng của mình bằng ứng dụng người báo cáo MyPestGuide. 
  
Các thủ tục an toàn sinh học nông nghiệp tốt nên được áp dụng để ngăn chặn loài gây hại 
và sâu bệnh xâm nhập, sinh sôi nẩy nở và lây lan. Tại trang mạng An toàn Sinh học Nông 
trại (Farm Biosecurity) www.farmbiosecurity.com.au có thêm thông tin về an toàn sinh học. 

 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.agric.wa.gov.au/tpp/tpp-quarantine-area
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.agric.wa.gov.au/tpp/tpp-quarantine-area
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.agric.wa.gov.au/tpp/industry-information
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://portal.apvma.gov.au/permits
http://www.farmbiosecurity.com.au/


Chi tiết liên lạc của các nhà trồng trọt  

vegetablesWA 
Điện thoại: 08 9486 7515 
Email: office@vegetableswa.com.au 
 
Potato Growers Association of WA (Hiệp hội Nhà trồng Khoai tây Tây Úc) 
Điện thoại: (08) 9481 0834 
Email: admin@wapotatoes.com.au 
 
Nursery and Garden Industry Western Australia (Ngành Vườn ươm cây và Vườn tược 
Tây Úc) 
Matthew Lunn, Tổng Giám đốc Điều hành 
Điện thoại: 0410 714 207 
Email: matthew@ngiwa.com.au  
 
Department of Primary Industries and Regional Development (Bộ Nông, Lâm, Ngư 
nghiệp và Phát triển Nông thôn) 
Ian Wilkinson, Giám đốc Phụ trách Dự án TPP 
Điện thoại: 08 9780 6278 
Email: ians.wilkinson@dpird.wa.gov.au 
 
Muốn biết thêm thông tin và thắc mắc tổng quát 
Pest and Disease Information Service (Dịch vụ Thông tin Loài gây hại và Sâu bệnh) 
Điện thoại: 08 9368 3080 
Email: padis@dpird.wa.gov.au 
agric.wa.gov.au/tpp  
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