Thông tin hướng dẫn
Theo dõi sinh vật gây
hại, bệnh và cỏ dại
Kiểm tra định kì là một điều quan
trọng trong chăm sóc mùa màng

và là cơ hội tốt nhất cho quý vị
phát hiện sâu bệnh lạ trước khi
chúng thực sự thâm nhập vào
trang trại. Cần chú ý những sinh
vật gây hại, bệnh và cỏ dại chính
ở địa phương, đặc biệt là những
sâu bệnh thường thấy trong
trang trại của quý vị.

Một số biểu hiện của sâu hại và bệnh cây
trồng bao gồm:
• Thân hoặc rễ bị héo
• Lá bị lốm đốm hoặc cháy lá từng mảng
• Xuất hiện lỗ, dấu hiệu bị ăn hoặc vết bị
sâu trong lá

Những thông tin nào cần được ghi
chép lại?
Trong quá trình kiểm tra cần lưu giữ
thông tin về ngày tháng và những gì
quan sát được, như sâu bệnh phát hiện
được, khu vực trồng bị ảnh hưởng, mức
độ nhiễm bệnh, và kế hoạch trị bệnh.
Nếu không phát hiện được sâu bệnh
thì cũng nên ghi chép lại.

• Quả hoặc lá cây bị nhỏ, giảm về năng
suất cây trồng
• Bộ rễ kém phát triển
• Vết mờ hoặc phấn ở trên lá, dấu hiệu
của nấm mốc
• Cây có rễ, lá, thân, quả bị thối

Biết được các loại sâu bệnh trong trang trại giúp cho việc sử dụng thuốc trừ sâu bệnh
hoặc biện pháp thay thế khác có thể phát huy tối đa hiệu quả.
Việc theo dõi sâu bệnh lạ cũng nên lồng ghép trong các hoạt động theo dõi sâu bệnh
tổng thể. Những ghi chép có thể quan trọng trong việc giữ và tiếp cận thị trường.

Một danh sách về sâu bệnh ngoại lai ảnh hưởng đến
người trồng trọt có thể được tìm thấy tại “Vegetable
Industry Biosecurity Plan”: ausveg.com.au/biosecurity.
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Điều quý vị cần làm khi phát hiện sâu bệnh lạ trong
trang trại của mình:
• Thông báo đến đường dây nóng về sâu bệnh lạ theo
số 1800 084 881
• Lưu giữ lại sâu bệnh hoặc dấu hiệu bệnh của cây và
chụp ảnh
• Xác định nơi nhiễm bệnh, hạn chế công nhân và máy
móc đi vào khu vực đó
• Rửa tay, giặt quần áo và ủng đã tiếp xúc với cây hoặc
đất nhiễm bệnh
• Không di chuyển cây nhiễm bệnh - xử lí sai có thể
dẫn đến việc sâu bệnh lây lan rộng hơn
• Đánh dấu phương tiện máy móc gần đây đã được sử
dụng trong khu vực bị nhiễm bệnh và sát trùng phương
tiện đó.

Để có thêm thông tin, xin vui lòng xem thêm tại
trang web: farmbiosecurity.com.au, hoặc liên
hệ AUSVEG tại số điện thoại (03) 9882 0277.

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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NB. Mức độ nhiễm bệnh hoặc lây lan có thể ước tính định tính (ví dụ thấp, trung bình, cao) hoặc định lượng (ví dụ % của cây nhiễm bệnh theo lô/ số
cây nhiễm bệnh theo lô). INếu bắt đầu kế hoạch trị bệnh, nên bao gồm ngày bắt đầu và khoảng thời gian thực hiện. Nếu không thể nhận biết được
sâu hại, bệnh và cỏ dại, quý vị ghi chép lại dấu hiệu và đối phó như đối với sinh vật ngoại lai gây hại. Nếu không phát hiện được sâu bệnh thông
thường, thông tin này cũng cần được ghi chép lại trong mục nhận xét..

Nếu phát hiện bất cứ sâu bệnh nào lạ, quý vị vui lòng liên lạc ngay với đường dây nóng về sâu bệnh lạ 1800 084 881.
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Tờ ghi chép quan sát sâu bệnh

