
Cách giảm thiểu nguy cơ  
Dịch bệnh trong Nông trại
Một nông trại sạch giúp giảm bớt nguy cơ sâu rầy 
và cỏ dại, tăng năng suất và lợi nhuận cho nông gia. 
Hãy làm sạch nông trại của mình ngay từ hôm nay.
 

Đồ dùng và Con người có thể  
lây truyền bệnh dịch trong farm
Các loại mầm bệnh và hạt cỏ dại dễ dàng được phát 
tán từ nơi này qua nơi khác khi chúng dính vào quần áo, 
giày dép, các vật dụng làm farm hoặc xe, máy. Mỗi khi 
vào Nông trại, hãy kiểm tra kỹ giày dép, quần áo, mũ 
và tóc xem có bị dính loại hạt lạ nào không. Đặc biệt là 
kiểm tra kỹ giày dép vì chúng rất dễ bị mắc các loại đất 
có thể chứa mầm bệnh dịch và cỏ dại.

Làm thế nào để giảm nguy cơ?
• Trưng bảng cảnh báo khách vô Nông trại để giữ gìn 

an toàn sinh học

• Thực hiện đăng ký người ra/vô nông trại để kiểm soát 

• Cung cấp cho người vô Nông trại các loại bảo hộ sinh 
học như bàn chải, chai xịt, booths ... để đảm bảo an 
toàn sinh học trước khi vào khu sản xuất

• Đảm bảo chắc chắn trên giày dép, quần áo của người 
làm trong Nông trại được làm sạch trước khi ra/ vô 
Nông trại.

Sâu rầy gây bệnh thường nằm 
trong Cỏ dại 
Một vài cây cỏ dại có thể nhìn như vô hại, tuy nhiên nếu 
không bị nhổ bỏ, những cây dại này sẽ là nơi trú ngụ 
của các loại sâu rầy giữa các mùa vụ. Sau khi vào vụ 
mới, những loại sâu rầy này sẽ di trú vào nơi sản xuất và 
tấn công gây hại cho mùa vụ của Nông trại.

Làm thế nào để giảm nguy cơ?
• Xịt diệt cỏ để trừ các loại cây dại ở khu vực trồng đồ 

và xung quanh nhà bầu.
• Quan sát và nhận biết các loại cỏ dại thường có trong 

khu vực Nông trại của mình, nếu xuất hiện loại cỏ lạ, báo 
cho Cơ quan quản lý về Môi trường để được trợ giúp

• Khi xuất hiện cỏ lạ, gọi tới số 81154600 - Số điện thoại 
của cơ quan đặc trách về tài nguyên môi trường (NRM)

• Lập một kế hoạch để quản lý cỏ dại trong Nông trại 
của mình

• Thực hiện chương trình IPM, trồng thêm các loại cây 
bản địa để lưu giữ các loại sâu có lợi cho cây trồng 
trong khu vực Nông trại.

• Kiểm tra các nguồn cung cấp để đảm bảo không có 
nguy cơ lan truyền dịch bệnh

• Sử dụng hạt giống và cây giống “free from pests” từ 
các nhà cung cấp đã được chứng nhận.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Biosecurity SA 84290351 hoặc AUSVEGSA 0404 772 308
Chương trình được Tài trợ bởi Government of South Australia

Rầy TTP và Bọ xít Western Flower là hai loại sâu bệnh hay trú 
trong các cây cỏ dại

Vi khuẩn gây bệnh khảm khoai tây ( PSTVd) và bệnh khảm 
bầu bí dưa leo (CGMMV) là những loại thường lan truyền qua 
thiết bị và con người khi ra/ vô Nông trại.


