
TÓM TẮT MỘT SỐ QUI ĐỊNH CHÍNH VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT  

ĐỐI VỚI CHANH, BƯỞI QUẢ TƯƠI XUẤT KHẨU SANG NEW ZEALAND   

(Dự thảo) 

Bảng 1: Danh mục sinh vật gây hại và biện pháp quản lý  

Dịch hại Biện pháp quản lý 

Diaphorina citri [V] - Biện pháp quản lý tại Bảng 2. 

Nipaecoccus viridis - Xử lý chiếu xạ 400 Gy. 

Planococcus kraunhiae 

Planococcus minor 

Scirtothrips dorsalis 

Tetranychus kanzawai 

Các loại ruồi đục quả 

 

Bảng 2: Biện pháp quản lý đối với loài Diaphorina citri 

Dịch hại Biện pháp quản lý 

Diaphorina citri  [V]  

(Môi giới truyền bệnh 

Candidatus Liberibacter 

spp.) 

Quản lý trên đồng ruộng: 

1. Kiểm soát sinh học 

• Bảo vệ các loài thiên địch. 

• Không trồng xen với các loại cây khác. 

• Sử dụng giống kháng. 

2. Biện pháp vệ sinh đồng ruộng 

• Thu gom, chôn lấp hoặc đốt các cành và lá 

rụng để giảm bớt nguy cơ lây lan sâu bệnh. 

• Không khuyến khích trồng xen.  



• Sử dụng giống sạch bệnh. 

3. Sử dụng hóa chất 

• Áp dụng vôi bột xử lý trước khi trồng. 

• Sử dụng hóa chất theo hướng dẫn của cơ 

quan BVTV.  

Quản lý sau thu hoạch: 

- Làm sạch quả bao gồm cả việc loại bỏ sinh 

vật gây hại bằng biện pháp cơ giới 

1. Yêu cầu về vùng trồng 

- Sản phẩm phải bảo đảm truy xuất nguồn gốc bằng cách tham gia chương 

trình kiểm soát. 

- Hồ sơ ghi chép phải đảm bảo các yêu cầu:  

(i) Ghi chép lại các khâu trong toàn chuỗi sản xuất;  

(ii) Ghi chép thông số của việc áp dụng biện pháp kiểm dịch thực vật;  

(iii) Đảm bảo truy xuất nguồn gốc khi có vi phạm; 

- Mỗi vùng trồng, cơ sở đóng gói phải có 1 mã số riêng. 

- Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan thực hiện việc đăng ký vùng trồng với phía 

New Zealand. 

2. Tập huấn trong chương trình xuất khẩu 

- Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) sẽ tổ chức tập huấn cho các tổ chức, cá nhân 

tham gia vào chương trình xuất khẩu. 

- Vườn trồng, nhà đóng gói, cơ sở xử lý và đơn vị xuất khẩu phải bố trí cán 

bộ phù hợp tham gia tập huấn và áp dụng kiến thức trong quá trình sản xuất, xuất 

khẩu. 

- Các cơ sở xử lý phải đảm bảo rằng nhân viên của họ nắm bắt được các yêu 

cầu và quy trình xử lý kiểm dịch thực vật. 



3. Lưu trữ hồ sơ 

- Cục BVTV sẽ vận hành hệ thống quản lý để bảo đảm việc kiểm soát và lưu 

trữ hồ sơ đối với việc áp dụng các biện pháp quản lý sinh vật gây hại. 

- Cục BVTV và các đơn vị tham gia chương trình phải lưu hồ sơ liên quan 

trong tối thiểu 2 năm. 

- Các vườn trồng, nhà đóng gói, cơ sở xử lý và đơn vị xuất khẩu phải sẵn sàng 

cung cấp hồ sơ khi có yêu cầu của phía New Zealand. 

- Các loại hồ sơ phải lưu bao gồm: 

Bảng 3: Các loại hồ sơ cần lưu trữ 

Stt Đơn vị Hồ sơ yêu cầu 

1 Vùng trồng - Đơn đăng ký tham gia chuỗi xuất khẩu. 

- Hồ sơ ghi chép về cây giống và các hoạt động 

trước khi trồng trọt. 

- Các hoạt động quản lý sinh vật gây hại trên 

vườn trồng. 

- Sổ ghi chép nhật ký.  

- Thông tin mùa vụ thu hoạch. 

- Tài liệu tập huấn. 

2 Cơ sở đóng gói - Đơn đăng ký với Cục BVTV. 

- Các tài liệu mô tả quy trình chế biến, đóng gói 

và bảo quản/lưu kho. 

- Hồ sơ sản phẩm 

- Các hoạt động liên quan đến vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 

- Các hoạt động xử lý. 

- Hồ sơ quản lý chất lượng sản phẩm. 

- Hồ sơ đào tạo, tập huấn. 



Stt Đơn vị Hồ sơ yêu cầu 

3 Cơ sở xử lý KDTV - Đơn đăng ký với Cục BVTV. 

- Các tài liệu liên quan đến quy trình áp dụng 

các biện pháp xử lý KDTV. 

- Giấy chứng nhận của Cục BVTV về điều kiện 

hoạt động của cơ sở xử lý. 

- Giấy chứng nhận của Bộ Các ngành cơ bản 

New Zealand - MPI (nếu có). 

- Hồ sơ hiệu chỉnh, bảo trì thiết bị. 

- Các biện pháp vệ sinh, giám sát sinh vật hại 

trong khu vực xử lý. 

- Hồ sơ liên quan đến sản phẩm xuất khẩu. 

- Hồ sơ đào tạo, tập huấn. 

4 Nhà xuất khẩu - Đơn đăng ký với Cục BVTV. 

- Các thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc. 

- Hồ sơ xuất khẩu sản phẩm. 
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