
Những điều cần biết khi CDFA đến kiểm tra, đặt bẫy và xử lý 
Đối phó khi cây được xác nhận bị bệnh Hoàng Long  

 

Bệnh Hoàng Long (HLB), còn gọi là bệnh vàng lá gân xanh ở cây họ cam, do một loại vi khuẩn 
gây ra (loài Candidatus Liberibacter) và có thể lan truyền trong các cây họ cam (Rutaceae) qua 
trung gian ve sầu psin cam quýt châu Á (ACP) đã bị nhiễm khuẩn (dạng thành trùng hoặc thiếu 
trùng). Cây bị nhiễm HLB mang quả nhỏ, hình thù méo mó, vỏ có phần xanh lục, vị đắng không 
ăn được. Một khi bị nhiễm thì cây sẽ từ từ héo đi và chết đi. HLB được xem như là một trong 
những bệnh cây nguy hiểm nhất trên thế giới và cho đến nay chưa có cách chữa trị. 
 

Là cư dân của cộng đồng trong khu vực gần nơi được xác nhận có bệnh HLB, quý vị sẽ thấy 
nhân viên Sở Nông nghiệp California (California Department of Agriculture, CDFA) và nhân viên 
Phòng Nông nghiệp Quận hạt (County) đến khu vực để kiểm tra các cây họ cam, đặt bẫy và xử 
lý bẫy ACP, phun thuốc diệt trùng để kiểm soát ACP và diệt bỏ các cây bị bệnh HLB.  
 

Vì đây là loài vi khuẩn, sâu bọ xâm hại và loại bệnh nguy hiểm nên dự kiến là những hoạt động 
này sẽ tiếp tục được thực hiện trong nhiều năm. Sự hợp tác của quý vị với chương trình này sẽ 
giúp bảo vệ các cây họ cam của quý vị, của hàng xóm quý vị và của cả cộng đồng nơi quý vị cư 
ngụ. 
 

Theo quy định tại Bộ luật Thực phẩm và Nông nghiệp và Bộ luật California về các Qui chế, cơ 
quan CDFA, một bộ phận của Dịch vụ Sức khoẻ cây trồng và Phòng trừ sâu bọ, có thẩm quyền 
kiểm tra, xử lý và diệt các sâu bọ và bệnh lan truyền ở cây và gây thiệt hại cho cây. Những hoạt 
động liên quan đến cây xác nhận bị bệnh HLB bắt buộc phải được thi hành. 
 

Tất cả các hoạt động liên quan đến dự án này được cung cấp miễn phí cho cư dân trong khu vực 
dự án. Nhân viên CDFA hoặc những người khác liên quan đến chương trình sẽ không bao giờ 
yêu cầu quý vị trả tiền cho bất kỳ hoạt động nào đang được thực hiện. 
 

Hoạt động CDFA có thể thực hiện trên nhà đất của quý vị: 
 

1. Kiểm tra bằng mắt và thu thập mẫu vật 

• Các cây chủ trong mọi khu nhà đất nằm trong vòng 800 thước của cây đầu tiên 

phát hiện bị bệnh HLB sẽ được kiểm tra.  

o Các cây chủ bao gồm tất cả các loài cây họ cam và cây họ cam lai chủng, 

gồm cây quất, cây quít, cây bưởi, cây cam, cây chanh vàng và chanh xanh; 

cũng gồm các cây có họ gần như cây Lá cà ri và cây cam-lài trang trí. 

• Thanh tra của sở sẽ liên hệ với chủ nhà để yêu cầu được vào vườn nhà của họ. 

o Thanh tra có thể đến làm việc một mình hoặc đi hai người.  

o Thanh tra sẽ không bao giờ xin vào bên trong nhà của quý vị. 

o Thanh tra sẽ đeo thẻ nhận dạng của CDFA và/ hoặc mặc áo sơ-mi đồng 

phục có gắn miếng băng ghi hoặc có chữ ghi rõ ràng  “Department of 

Agriculture” (“Phòng Nông nghiệp”) hoặc “State Agriculture” (“Sở nông 

nghiệp Tiểu bang”).  

o Nếu chủ nhà không có nhà, thanh tra sẽ trở lại để tự giới thiệu lần đầu. 

o Nếu cây nằm trong khu vườn trước và vườn không có hàng rào, thanh tra 

sẽ thực hiện cuộc kiểm tra cho những cây có thể tiếp cận được.  



• Thanh tra sẽ thu thập các mẫu lá, khoảng 20 chiếc lá từ mỗi cây chủ trong vườn 

và mọi dạng ve sầu ACP sống mà họ tìm thấy được.  

• Tất cả các mẫu vật sẽ được bỏ vào bao kín và gửi đến Phòng thí nghiệm CDFA 

tại Sacramento California để được phân tích.  

• Nếu có mẫu vật nào được xác nhận là mang bệnh HLB, thì chủ nhà của mẫu vật 

đó sẽ được thông báo. 

 

         
 

 

 

 

2. Kiểm tra nhằm phát hiện 

• Chủ nhà có thể được yêu cầu cho phép nhân viên của CDFA hoặc của Quận hạt 
đặt bẫy trên cây của họ để bắt ve sầu ACP. 

• Nếu cây nằm trong khu vực không có hàng rào, bẫy sẽ được đặt mà không cần 
báo với chủ nhà. (Nếu có đặt bẫy thì chủ nhà sẽ thấy có phiếu thông báo để lại) 

• Bẫy dùng phát hiện ACP là tấm bẫy màu vàng, cỡ 6” x 9” bằng giấy có phủ lớp 
keo để bắt thành trùng ACP. Keo không chảy xuống cây hoặc đất.  

o Ve sầu ACP sẽ rơi vào lớp keo và không thể bay đi.   
o Bẫy KHÔNG CHỨA thuốc trừ sâu và không nguy hiểm cho trẻ em hoặc 

thú nuôi. 

• Bẫy sẽ được viên thanh tra nông nghiệp hoặc viên giám sát kiểm tra định kỳ.  
 

 

 
 
 

 

 
 

    Các thanh tra CDFA 

Tấm bẫy giấy 
màu vàng  

Người bẫy xử lý bẫy 



3. Diệt ACP 

ACP là một loại côn trùng rất nhỏ, cỡ bằng con rệp vừng; nó là tác nhân truyền của bệnh 

HLB, một bệnh diệt chết loài cây họ cam. Điều quan trọng là phải giảm thiểu quần thể 

ACP để phòng bệnh HLB lan truyền. Ở nơi nào có phát hiện ve sầu ACP và bệnh HLB, 

CDFA sẽ tổ chức thực hiện việc xử lý diệt quần thể ACP tại nhà của cư dân. 

 

Phác đồ điều trị chỉ xử lý các cây chủ, dùng một loại thuốc trừ sâu tác dụng cả trên tàn lá 

cây và trên toàn diện cây. Thuốc trừ sâu phủ tàn lá cây có ích lợi trong việc giảm tức thời 

quần thể thành trùng nhằm ngăn chặn sự lan truyền, trong khi thuốc trừ sâu toàn diện cho 

phép bảo vệ cây lâu dài, chống không bị tái nhiễm. CDFA sẽ hành động rất nhanh trong 

những trường hợp khẩn cấp như vậy nhằm hủy diệt quần thể ACP, vì ACP có thể mang 

mầm bệnh HLB.   

• Sẽ có một buổi họp mở cửa tự do cho công chúng trước khi khởi sự bất kỳ hoạt 
động xử lỳ nào trong khu vực.  

o Cư dân sẽ được thông báo về buổi họp công chúng bằng thư mời trao tay 
hoặc gửi qua bưu chính 3-4 ngày trước buổi họp. 

o Các cây chủ tại địa điểm phát hiện và tại những căn căng hộ lân cận có 
thể được xử lý với sự cho phép của chủ nhân trước buổi họp công chúng.  
 

 

 

• Thông báo xử lý sẽ được trao tay 

đến từng hộ cư dân trong khu vực 

xử lý 48 giờ trước ngày xử lý.  

• Nhân viên CDFA sẽ làm việc với 

cư dân để giải đáp những quan 

tâm đặc biệt và sẽ lên lịch ngày 

giờ xử lý nếu có yêu cầu.  

• Cư dân không cần có mặt vào 

ngày xử lý. 

• Nếu không có mặt, cư dân được 

yêu cầu mở khóa cổng vườn và 

bảo đảm giữ thú nuôi trong nhà, 

trong chuồng vào ngày hẹn ghi 

trong thông báo xử lý.  

 

 

• CDFA sẽ áp dụng thuốc trừ sâu gồm hai loại thuốc trừ sâu bán sẵn ngoài thị 

trường: Cyfluthrin (Tempo) và Imidacloprid (hoặc Merit hay CoreTect). Những 

thuốc trừ sâu này hoặc các sản phẩm tương tự có thể mua tại đa số các cơ sở 

bán vật dụng cho nhà vườn. Phần Hỏi Đáp về sức khỏe liên quan đến cả hai thuốc 



trừ sâu này có sẵn tại trang mạng của CDFA ACP/HLB 

http://cdfa.ca.gov/plant/acp/index.html 

• Xử lý tàn lá cây  
Tempo® SC Ultra (cyfluthrin) là một thuốc trừ sâu tiếp xúc, chế biến từ hoa cúc 
khô. Thuốc sẽ được phun một lần lúc ban đầu và sau đó có thể phun thêm vài lần 
cho đến tối đa 6 lần hàng năm nếu còn phát hiện thấy ve sầu xâm hại. Loại thuốc 
này sẽ được phun trên tàn lá của tất cả các cây chủ bằng ống bơm thuỷ lực hoặc 
ống bơm bằng tay.  

 

• Xử lý đất  

Đất sẽ được phun thuốc Merit 2F hoặc CoreTect™ toàn diện. 

o Merit 2F (imidacloprid) là một loại thuốc trừ sâu toàn diện có cấu trúc hóa 
học giống nicotine. Thuốc sẽ được phun một lần lúc ban đầu và sau đó có 
thể phun thêm hàng năm nếu còn phát hiện thấy ve sầu xâm hại.  Sản 
phẩm này sẽ được phun vào đất trong vùng rễ của cây chủ.  

o CoreTect™ (imidacloprid) là một loại thuốc trừ sâu toàn diện có cấu trúc 
hóa học giống nicotine. Thuốc này được dùng thay cho Merit® 2F trong 
những trường hợp e ngại nước thải từ mặt đất có thể chứa thuốc nước 
Merit® 2F và ảnh hưởng đến môi trường, như là cây chủ mọc bên cạnh ao 
hồ và những khu vực nhạy cảm khác về môi trường. Thuốc sẽ được áp 
dụng một lần lúc ban đầu và sau đó có thể áp dụng thêm hàng năm nếu 
còn phát hiện thấy ve sầu xâm hại. Sản phẩm này mang dạng viên hóa 
hòn, được chôn vùi vào đất và tưới nước lên chỉ trong vùng rễ của cây 
chủ.  

 

 

 

 

 

http://cdfa.ca.gov/plant/acp/index.html


 

•  CDFA sẽ để lại thông báo sau xử lý 
một khi họ đã hoàn tất việc áp dụng thuốc 
trừ sâu. 
 

• Thông báo này sẽ có thông tin về 
cách xử lý, loại thuốc trừ sâu đã sử dụng và 
chỉ dẫn về cách an toàn dùng trái cây trong 
vườn nhà.   

 
 

  

 

 



  
 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Thanh tra của CDFA liên hệ với chủ nhà  Khảo sát nhà cư dân 

Phủ tấm nhựa khu nhà đất của cư dân Xe tải xử lý của CDFA 

Xử lý đất 
Xử lý tàn lá cây 



 

 

4. Xử lý cây bị bệnh HLB 

• Khi cây được CDFA xác nhận là bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh HLB thì cây đó sẽ từ 

từ héo mòn và chết đi. 

o Cây có thể trông khỏe mạnh bây giờ, nhưng bệnh đang làm hại đến hệ 

thống mô mạch của cây khiến cho cây trở nên thiếu dinh dưỡng.  

o Cây sâu bệnh được xem là một mối phiền hà vì nó là mối đe dọa cho các 

cây họ cam khác trong khu vực chung quanh.  

• Không có cách chữa lành bệnh HLB và tất cả mọi cây được xác nhận mắc bệnh 

HLB đều phải bị diệt bỏ đi. 

o CDFA sẽ yều cầu chủ nhà cho phép để triệt hạ và thải cây bị bệnh.  

o CDFA sẽ giữ gìn tốt khu nhà đất của chủ nhà trong quá trình triệt hạ cây. 

• Nếu chủ nhà không muốn cho phép triệt hạ cây sâu bệnh, CDFA sẽ thực hành 

quyền của họ để thanh toán mối phiền hà và triệt hạ cây. 

 

 

 

 

 

• Một thông báo hạn định sẽ được gửi đến 

cho chủ nhà nơi được xác nhận có cây bị 

bệnh HLB.  

•  

o Thông báo này sẽ giới hạn việc di dời 

     bất kỳ cây họ cam hoặc cành lá cắt từ 

     cây họ cam nào trong khu nhà đất đó. 

 

o Điều này sẽ ngăn chặn khả năng lan  

     truyền của cây đã phơi nhiễm HLB  

 

  

 

 



 
 

 

 
5. Thẩm quyền của CDFA 

• Theo quy định tại Bộ luật Thực phẩm và Nông nghiệp và Bộ luật California về các 

Qui chế, cơ quan CDFA, một bộ phận của Dịch vụ Sức khoẻ cây trồng và Phòng trừ 

sâu bọ, có thẩm quyền kiểm tra, xử lý và diệt trừ các sâu bọ và bệnh lan truyền ở 

cây và gây thiệt hại cho cây.  

• Vì bệnh này rất nguy hiểm nên những hoạt động liên quan đến cây được xác nhận 

bị HLB là bắt buộc phải thi hành.  

 

 

• Một thư diệt trừ cây sẽ được gửi 

đến chủ nhà nào từ chối việc 

kiểm tra, xử lý hoặc diệt bỏ cây. 

• Thư diệt trừ cây cũng có thể 

được gửi đến những căn nhà 

không liên lạc được. 

• Trong thư diệt trừ cây sẽ có ghi 

số điên thoại để liên hệ và ngày 

giờ để trả lời nội dung thư.  

• Nếu chủ nhà liên lạc lại, thì 

chương trình sẽ làm việc với họ 

để lên lịch cho những hoạt động 

của chương trình.  

• Nếu chủ nhà không trả lời cho 

chương trình biết, thì một trát 

tòa sẽ được gửi ra và những 

hoạt động của chương trình sẽ 

được thực hiện.  

 

Đội CDFA cắt cây sâu bệnh 


