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Thông tin cập nhật công tác nghiên cứu và phát 

triển phức hợp rầy cà chua khoai tây (TPP) 

 

Tổng quan nghiên cứu phát triển rầy cà chua khoai tây TPP – Các 
thí nghiệm và chẩn đoán trước và sau thu hoạch 
 

Nghiên cứu và phát triển là công tác thiết yếu để tăng cường sự hiểu biết về TPP trên nước 
Úc và tạo ra nhiều thêm các phương án phòng trừ TPP cho nông gia. 
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (DPIRD) đang chủ trì một chương trình nghiên cứu 
và phát triển - là một hợp phần trong kế hoạch chuyển tiếp đã được thỏa thuận trên toàn 
quốc về quản lý TPP. Kế hoạch này đặt mục tiêu phát triển một hệ thống nghiên cứu, an 
ninh sinh học và doanh nghiệp để hổ trợ nông gia và toàn ngành trong việc quản lý rầy TPP. 
 
Các hoạt đông chính trong nghiên cứu và một số kết quả sơ khởi sẽ được trình bày dưới 
đây. Nông gia cũng có thể tiếp cận các kết quả nghiên cứu trên trang thông tin internet, các 
ấn bản thông tin của ngành và các bản thông tin khác sau khi chương trình nghiên cứu phát 
triển kết thúc vào 5/2018. 
 

1. Các thí nghiệm thuốc trừ sâu trong thời ky trước thu hoạch 

 Sử dụng thuốc sâu là phương pháp được áp dụng phổ biến nhất trên thế giới 

để phòng trừ TPP. 

 4 loại thuốc sâu đã được thử nghiệm trên tất cả các giai đoạn sinh trưởng 

của rầy trên các loại hoa màu như cà chua, ót capsicum, và khoai tây. 

 Các thí nghiệm trong nhà kính do Dịch vụ sinh học (Biological services) đảm 

nhiệm cùng với sự hổ trợ của Bộ Nông nghiệp tại South Perth. 

 Hoa màu được gây nhiểm TPP để quần thể rầy phát triển, sau  đó phun từng 

loại thuốc thử nghiêm nhiều lần. 

 Song song đó, các tác nhân phòng trừ sinh học cũng được phóng thích để 

đối chiếu hiệu lực của thuốc sâu so với phương án chỉ áp dụng biện pháp 

phòng trừ sinh học. 

 Kết quả sơ khởi: 

o Hoạt chất pymetrozyne không có tác dụng diệt rầy TPP 

o Abamectin trừ rầy TPP rất hiệu quả - Điều này cũng giống như kết 

quả nghiên cứu tại New Zealand 

o Các loại thuốc Cyantraniliprole, Flocinamid và spirotramat cũng có 

hiệu quả. 

 TPP đã phát triển khả năng kháng thuốc abamectin vad endosulfan tại 

Mexico. 

 Các nông gia cần có chiến lược hiệu quả để giảm thiểu khả năng kháng 

thuốc với nhiều loại thuốc sâu hiện hành và luân phiên thay đổi các loại thuốc 



sâu có kiểu tác động giết rầy khác nhau hoặc thay đổi các nhóm thuốc nhác 

nhau. 

 Nông gia nên liên hệ các nhà tư vấn sử dụng thuốc sâu để thảo luận chi tiết 

một phương án thích hợp quản lý sự phát tiển khả năng kháng thuốc của rầy 

đối với các loại hoa màu khác nhau trong các điều kiện canh tác khác nhau. 

 

2. Các thí nghiệm áp dụng biện pháp phòng trừ sinh học (BCA) trong phòng thí 

nghiệm và trong nhà kính 

 Thương phẩm đang lưu hành của 6 loài thiên địch đã được đưa vào thí 

nghiệm bao gồm 3 loài bọ rùa (ladybird), 1 loài ong anthocorid, 1 loài bù xít 

mirid, và một loài chuồn chuồn cỏ lacewing. 

 Khảo sát trong phòng thí nghiệm cho thấy có 1 loài bọ rùa (Harmonia 

octomaculata) là loài ăn thịt đáng kể các loại ấu trùng và thành trùng rầy trên 

cây cà chua, khoai tây và ớt capsicum. 

 Các thí nghiệm trong nhà kính đã đánh giá hiệu quả của loài chuồn chuồn cỏ 

cánh nâu (brown lacewing), các loài bọ rùa và một loài bù xít ăn thịt trên cây 

cà chua, khoai tây và ớt capsicum. 

 Loài bù xít ăn thịt tỏ ra có tác dụng cao nhất trong thí nghiệm trong nhà kính. 

 Các kết quả sơ khởi trong phòng thí nghiệm và trong nhà kính chỉ ra rằng cần 

phải làm nhiều thí nghiệm nữa để xác định được tác nhân phòng trừ sinh học 

phù hợp nhất đối với TPP trên các loại cây trồng khác nhau và trong các điều 

kiện canh tác khác nhau.  

 

3. Tẩy trùng sau thu hoạch 

 Bộ Nông nghiệp đã xác định một lợi ích tiềm năng trong việc kết hợp biện 

pháp tẩy trùng sau thu hoạch cho cả ruồi đục trái Địa trung hải 

(Mediterranean fruit fly) và rầy TPP cho cà chua, khoai tây và ớt capsicum. 

 Kết quả sơ khởi khảo nghiệm liều lượng thấp Methyl bromide cho thấy có 

hiệu quả diệt trứng, ấu trùng và thành trùng rầy TPP. 

 

4. Các phương pháp chẩn đoán rầy bản địa và rầy ngoại lai 

 Có nhiều loài rầy bản địa có thể gây nhầm lẩn với rầy cà chua khoai tây TPP 

(là loài rầy ngoại lai mới xâm nhập và Úc) 

 Một bản mô tả nhận diện sẽ được xây dựng để phân biệt giửa các loài rầy 

bản địa và rầy ngoại lai và phân loại các loại rầy ngoại lai như rầy TPP, rầy 

hành, rầy cà rốt, và rầy cam quit. 

Các giải pháp phòng trừ rầy TPP bằng thuốc 
 
Nông gia nên lưu ý hiện nay đã có lưu hành một số giải pháp phòng trừ trước thu hoạch 
bằng các loại thuốc sâu để hổ trợ nông gia phòng trừ rầy TPP. 
Các giấy phép sử dụng của cơ quan quản lý nông dược và thuốc thú y Úc (Australia 
Pesticide And Veterinary Medicines Authority – APVMA) đã được cấp cho các loại hoa màu 
ký chủ của rầy và cây trong vườn ươm. 
 
Xin vui lòng tải các giấy phét từ trang thông tin sau 

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

 APVMA permits search portal  

Nông gia có trách nhiệm đảm bảo áp dụng thuốc đúng theo khuyến cáo trên nhãn thuốc 
hoặc trên giấy phép. 
 



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 công tác an ninh sinh học trang trại chặc chẽ nên được luôn luôn sẳn sàng để phòng 
tránh sự xâm nhập, sinh sôi và phát tán sâu bệnh hại. Thông tin về an ninh sinh học trang 
trại có trong trang thông tin internet www.farmbiosecurity.com.au   
 
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 
Matthew 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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