
Có nhiều loại gây hại và mầm bệnh có thể làm hại hoặc giết chết các cây nho. Úc, một đảo quốc, 
may mắn không có nhiều loài gây hại và mầm bệnh như các nước khác và chúng tôi tự hào trong 
việc gìn giữ không để các loài gây hại và mầm bệnh xâm nhập. Tin mừng là các bạn có thể đóng 
một vai trò then chốt trong việc giúp các vườn nho của chúng tôi được an toàn bằng việc học hỏi 
cách thức bảo vệ sức khỏe cho các cây nho của chúng tôi.

Trong số các loài gây hại và mầm bệnh đã có mặt ở Úc, mối lo ngại lớn nhất của chúng tôi là loại 
rệp rễ nho (phylloxera). Loại côn trùng gây hại nhỏ xíu này phá hủy cây nho bằng cách ăn rễ của 
chúng. Rệp rễ nho có mặt ở hầu hết các vùng làm rượu nho trên thế giới và cũng có mặt ở bang 
Victoria và New South Wales của Úc. Chúng ta cần ngăn chặn không cho chúng lan tràn ở Úc.

Cũng có những loài gây hại đi quá giang bằng cách trốn trong hành lý, quần áo, giầy dép của 
người khi họ đi từ nước này sang nước khác. Chúng gồm sâu bướm, rệp cây, côn trùng nhẩy (cào 
cào châu chấu) và bọ cánh cứng.

Các bạn có thể đem theo và phát tán những loại gây hại và mầm bệnh không mong muốn trên 
giầy, quần áo, bánh xe và những dụng cụ cầm tay mà các bạn sử dụng trong các vườn nho.

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của các bạn trong việc giúp sản xuất nho và chúng tôi muốn 
các bạn tiếp tục làm việc trong các vườn nho của chúng tôi. Vui lòng giúp bảo vệ những vườn nho 
của chúng tôi được an toàn không bị các loài gây hại và các mầm bệnh, để nho của chúng tôi sẽ 
tiếp tục có mặt trong những năm tới.
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Ở Úc chúng tôi có những cây nho thuộc loại cỗi nhất thế giới. Giầy, 
quần áo, bánh xe và những dụng cụ cầm tay của các bạn có thể bị dính, 
mang theo, và phát tán những loài gây hại, các loại bệnh và cỏ dại.

VIETNAMESE



 
1. Nếu các bạn đến từ nước ngoài:

•  Không mang giầy hoặc mặc quần áo (kể cả nón) mà các bạn đã   
 mang ở các nông trại hoặc vườn nho ở nước ngoài.

•  Mua giầy và quần áo mới ở Úc hoặc mang giầy và quần áo do chủ  
 thuê hoặc chủ vườn nho cung cấp.

•  Không sử dụng những dụng cụ cầm tay (ví dụ kéo tỉa, xẻng, dao) mà   
 các bạn đã sử dụng ở các nông trại hoặc vườn nho ở nước ngoài.

2. Nếu các bạn đã làm việc ở một vườn nho ở Úc trong tháng trước:
•  Trước khi các bạn bắt đầu làm việc ở một vườn nho kế tiếp, vui lòng  

 báo cho chủ thuê và chủ vườn nho biết bạn đã làm việc ở đâu  
 trước đó.

LƯU Ý: các bạn có thể đã làm việc ở một vườn nho có rủi ro bị rệp rễ  
nho và giầy, quần áo, bánh xe và các dụng cụ cầm tay của các bạn đã  
bị nhiễm.

3. Khi các bạn đến một vườn nho để làm việc, vui lòng lắng nghe và làm 
theo bất kỳ chỉ dẫn nào của chủ thuê hoặc chủ vườn nho.

4. Đậu xe xa những hàng nho và không đậu trên đất vườn nho. Xe hơi 
phải được đậu trên sỏi hoặc trên đường hoặc các lối đi tráng nhựa.

5. Không đem ra ngoài bất kỳ một trái nho, mầm nho, lá nho, thân cây 
nho hoặc đất từ một vườn nho.

Cám ơn các bạn đã góp phần bảo vệ các cây nho của chúng tôi!
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