
Thiết bị rửa xe và máy móc tại trang trại

Bước 1: Cọ rửa
Cọ rửa tất cả xe cộ, máy móc ra vào trang trại bằng vòi nước áp suất 
cao hoặc vòi không khí áp lực cao để loại bỏ tất cả rác và bụi đất. Chú ý 
những nơi bụi bẩn bám nhiều như rãnh gai lốp và khu vực xung quanh 
lốp xe. 

Bước 2: Sát trùng
Xịt thuốc khử trùng lên tất cả bề mặt của máy móc phương tiện, nơi đất 
bụi có thể bám vào. Thuốc khử trùng bao gồm thuốc kháng vi khuẩn, 
kháng nấm, kháng virus phải được dùng theo đúng liều lượng quy định 
trên bao bì.

Bước 3: Làm sạch khu vực cọ rửa
Trước khi di chuyển máy móc, cần dùng vòi nước áp suất cao để xịt rửa, 
đảm bảo tất cả rác bẩn được gom lại bể chứa. Để máy móc khô ráo hoàn 
toàn trước khi di chuyển ra khỏi khu vực cọ rửa, điều này sẽ hạn chế đất 
dính ở bánh xe. 

Khi xây dựng khu cọ 
rửa cần chú ý ...

Địa điểm
Dùng khu vực thoáng đãng, gần 
cổng ra vào trang trại, càng xa 
khu vực trồng trọt càng tốt.

Thoát nước
Cách li đường thoát nước cho 
khu cọ rửa để tránh gây ô nhiễm 
nguồn nước. Nên có hầm hoặc 
khu vực chứa đất, cỏ cây và 
chất thải cho khu cọ rửa.

Kích cỡ
Đảm bảo có đủ không gian cho 
phương tiện, máy móc lớn di 
chuyển. 

Phương tiện rửa
Vòi nước áp suất cao hoặc ống 
khí nén sẽ khiến việc làm sạch 
phương tiện hiệu quả hơn. 

Mặt bằng
Nền xi măng hoặc rải nhựa là 
lý tưởng. Mặt bằng có cỏ không 
được khuyến khích sử dụng vì có 
thể ẩn chứa sâu bệnh trong đất 
hoặc cỏ cây.

Biển hiệu
Cần có biển hiệu cho khu vực 
rửa và các chỉ dẫn từ cổng trang 
trại cho đến khu vực rửa. Điều 
này giúp người ra vào chú ý hơn 
đến khu vực rửa xe và máy móc 
và thông báo khi đến thăm.

Cọ rửa xe cộ và máy móc là bước quan trọng trong việc giảm thiểu sự lây lan của 
sâu bệnh. Tuy nhiên, các biện pháp phòng tránh dịch bệnh không chỉ đơn thuần 
dừng lại ở việc cọ rửa phương tiện, máy móc.

Quý vị nên mang theo dụng cụ 
rửa cơ động trong trang trại.
Việc khống chế lây lan sâu bệnh 
trong trang trại sẽ có tác dụng 
tốt cả trong ngắn hạn và dài hạn 
cho năng suất cây trồng và thâm 
nhập thị trường.

Nhằm ngăn việc sâu bệnh lây lan giữa các khu trồng trọt, quý vị nên sử 
dụng máy rửa lưu động áp suất cao hoặc máy nén không khí để làm sạch 
xe, máy móc và d ụng cụ trồng trọt trước khi di chuyển đến khu trồng 

Thông tin hướng dẫn
Bề mặt của phương tiện và máy móc thường bám bụi, đất và cây cỏ. Điều 
này ẩn chứa mối nguy về an toàn sinh học vì nhiều sâu bệnh, như vi khuẩn, 
nấm, virus, phân tử gây hại, tuyến trùng, sâu bọ (bao gồm cả trứng sâu) có 
thể tồn tại trong đất và cây trong một thời gian dài. 
Khu vực rửa xe và máy móc là nơi mà nông gia, công nhân trong trang 
trại, cán bộ nông nghiệp và nhà thầu có thể rửa và khử trùng tất cả 
phương tiện và máy móc ra vào khu trồng trọt. Thường xuyên sử dụng khu 
vực cọ rửa sẽ góp phần làm giảm khả năng sâu bệnh lây lan trong trang 
trại và sang các khu vực khác.

Nếu phát hiện bất cứ sâu bệnh nào lạ, quý vị vui lòng liên lạc ngay với Bộ Nông nghiệp qua đường dây nóng về sâu bệnh lạ (1800 084 881). 
Để có thêm thông tin, xin vui lòng xem thêm trang web: farmbiosecurity.com.au, hoặc liên hệ AUSVEG tại số điện thoại (03) 9882 0277.
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