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PHÊ CHUẨN 
Tiêu chuẩn này được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất của Ủy ban các Biện pháp 
kiểm dịch thực vật vào tháng 4 năm 2006. Tháng 3 năm 2011, Bản sửa đổi Phụ 
chương 1 về đặt bẫy ruồi đục quả đã được phê chuẩn tại Kỳ hợp lần thứ Sáu của Ủy 
ban các Biện pháp kiểm dịch thực vật.  

GIỚI THIỆU  

Phạm vi  
Tiêu chuẩn này hướng dẫn về việc thiết lập một vùng không nhiễm dịch hại ruồi 
đục quả (Tephritidae) gây hại về kinh tế và việc duy trì tình trạng không nhiễm 
dịch hại.  

Tài liệu viện dẫn  
IPPC. 1997. International Plant Protection Convention. Rome, IPPC, FAO.  
ISPM 4. 1995. Requirements for the establishment of pest free areas. Rome, IPPC, 
FAO. [ấn hành năm1996]  
ISPM 5. Glossary of phytosanitary terms. Rome, IPPC, FAO.  
ISPM 6. 1997. Guidelines for surveillance. Rome, IPPC, FAO.  
ISPM 8. 1998. Determination of pest status in an area. Rome, IPPC, FAO.  
ISPM 9. 1998. Guidelines for pest eradication programmes. Rome, IPPC, FAO.  
ISPM 10. 1999. Requirements for the establishment of pest free places of 
production and pest free production sites. Rome, IPPC, FAO.  
ISPM 17. 2002. Pest reporting. Rome, IPPC, FAO.  

Định nghĩa 
Định nghĩa các thuật ngữ kiểm dịch thực vật (KDTV) được nêu tại ISPM 5 (Thuật 
ngữ và định nghĩa về kiểm dịch thực vật).  

Khái quát yêu cầu 
Yêu cầu chung của việc thiết lập vùng không nhiễm ruồi đục quả (FF-PFA) bao gồm:  

− Chuẩn bị chương trình nâng cao nhận thức trong cộng đồng 
− Các yếu tố quản lý trong hệ thống (Hệ thống tổng hợp và rà soát tài liệu 

và lưu trữ hồ sơ) 
− Hoạt động giám sát. 

Các yếu tố chính của một FF-PFA là: 
−  Có đặc điểm của một FF-PFA 
−  Thiết lập và duy trì FF-PFA. 
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Các yếu tố này bao gồm hoạt động điều tra đặt bẫy và lấy mẫu trái cây, và kiểm 
soát chính thức việc vận chuyển vật thể thuộc diện điều chỉnh. Hướng dẫn về hoạt 
động điều tra và lấy mẫu trái cây được nêu trong các Phụ chương 1 và 2.  
Các yếu tố bổ sung bao gồm: lập kế hoạch hành động khắc phục, đình chỉ và hủy 
bỏ tình trạng không nhiễm dịch hại và khôi phục (nếu có thể) vùng FF-PFA. Kế 
hoạch hành động khắc phục được nêu trình bày tại Phụ lục 1.  

BỐI CẢNH 
Ruồi đục quả là nhóm dịch hại rất nguy hiểm ở nhiều nước vì chúng có khả năng 
gây thiệt hại lớn tới các loại trái cây và làm ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận thị 
trường quốc tế đối với sản phẩm thực vật là ký chủ của ruồi đục quả. Do nguy cơ 
xâm nhập của ruồi đục quả rất cao và chúng có phổ ký chủ rộng nên các nước nhập 
khẩu thường hạn chế nhập khẩu trái cây từ những vùng có ruồi đục quả. Vì những 
lý do này, cần có một Tiêu chuẩn Kiểm dịch thực vật Quốc tế (ISPM) trong đó có 
hướng dẫn cụ thể việc thành lập và duy trì những vùng không nhiễm ruồi đục quả.  
Vùng không nhiễm dịch hại là "vùng mà ở đó có chứng cứ khoa học chứng minh 
rằng một loại dịch hại cụ thể không xuất hiện, và trong điều kiện thích hợp, tình 
trạng này đang được duy trì một cách chính thức” (ISPM 5). Những khu vực ban 
đầu miễn dịch ruồi đục quả có thể vẫn còn duy trì được trạng thái miễn dịch tự 
nhiên nhờ vào các rào cản hoặc các điều kiện khí hậu, và/hoặc duy trì miễn dịch 
nhờ các biện pháp hạn chế vận chuyển và các biện pháp liên quan khác (mặc dù 
ruồi đục quả có khả năng xâm nhập tới đó) hoặc có thể được thiết lập bởi một 
chương trình diệt trừ dịch hại (ISPM 9:1998). ISPM 4:1995 mô tả các loại vùng 
không nhiễm dịch hại và cung cấp hướng dẫn chung về việc thành lập các khu vực 
không nhiễm dịch hại. Tuy nhiên, cần có thêm hướng dẫn bổ sung về việc thành lập 
và duy trì các vùng không nhiễm dịch hại đặc biệt là đối với ruồi đục quả (vùng 
không nhiễm dịch hại ruồi đục quả, FF-PFA). Tiêu chuẩn này mô tả các yêu cầu bổ 
sung để thành lập và duy trì các FF-PFA. Các loài gây hại mục tiêu được đề cập 
trong tiêu chuẩn này bao gồm các loài côn trùng thuộc bộ Diptera, họ Tephritidae, 
giống Anastrepha, Bactrocera, Ceratitis, Dacus, Rhagoletis và Toxotrypana.  
Việc thành lập và duy trì FF-PFA ngụ ý rằng không cần thực hiện bất kì một biện 
pháp kiểm dịch thực vật cụ thể nào khác cho các loài mục tiêu trên các hàng hóa là 
vật chủ trong phạm vi PFA.  

YÊU CẦU  

1. Yêu cầu chung 
Các khái niệm và các quy định của ISPM 4:1995 được áp dụng cho việc thành lập 
và duy trì các vùng không nhiễm dịch hại cho tất cả các loài gây hại bao gồm ruồi 
đục quả và do đó nên kết hợp giới thiệu ISPM 4 với tiêu chuẩn này.  
Các biện pháp và quy trình kiểm dịch thực vật cụ thể được mô tả trong tiêu chuẩn 
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này có thể áp dụng cho việc thành lập và duy trì FF-PFA. Quyết định thành lập một 
FF-PFA chính thức có thể được xây dựng dựa trên các yếu tố kỹ thuật được đề cập 
trong tiêu chuẩn này - bao gồm các yếu tố như đặc tính sinh học của dịch hại, diện 
tích khu vực, mức độ quần thể dịch hại và con đường phát tán, điều kiện sinh thái, 
cách ly địa lý và sự hiện diện của các phương pháp diệt trừ dịch hại.  
FF-PFA có thể được thiết lập theo ISPM trong nhiều tình huống khác nhau. Trong 
một số trường hợp, yêu cầu phải áp dụng đầy đủ các yếu tố theo tiêu chuẩn này, 
những trường hợp khác chỉ yêu cầu ứng dụng một số yếu tố nhất định. 
Tại các khu vực mà ruồi đục quả không có khả năng hình thành vì lý do khí hậu, 
địa lý, hoặc lý do khác, nên ghi nhận vấn đề miễn dịch theo nội dung khoản đầu 
tiên của mục 3.1.2 của ISPM 8:1998. Tuy nhiên, nếu phát hiện thấy ruồi đục quả và 
chúng có thể gây ra thiệt hại kinh tế trong một mùa vụ (theo Điều VII.3 của IPPC), 
thì cần áp dụng các hành động điều chỉnh nhằm duy trì hiện trạng của một FF-PFA.  
Tại các khu vực nơi ruồi đục quả có khả năng hình thành và được công nhận là 
không xuất hiện thì việc giám sát tổng thể theo quy định của mục 3.1.2 của ISPM 
8:1998 là cần thiết để khoanh vùng và thiết lập vùng không nhiễm dịch hại. Trong 
trường hợp thích hợp, những yêu cầu về nhập khẩu và/hoặc hạn chế vận chuyển 
trong nước nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các loài ruồi đục quả vào khu vực có 
thể được áp dụng để duy trì các vùng không nhiễm dịch hại.  

1.1   Nhận thức của cộng đồng  
Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng là yếu tố quan trọng nhất ở các khu 
vực có rủi ro du nhập dịch hại cao. Một yếu tố quan trọng trong việc thành lập và 
duy trì FF-PFA là sự hỗ trợ và tham gia của người dân (đặc biệt là cộng đồng địa 
phương) xung quanh FF-PFA và các cá nhân di chuyển qua các khu vực, bao gồm 
cả các bên có quyền lợi trực tiếp và gián tiếp. Cộng đồng và các bên liên quan nên 
được thông báo thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau (bằng văn bản, 
phát thanh, truyền hình) về tầm quan trọng của việc thiết lập và duy trì vùng không 
nhiễm dịch hại, và tránh việc xâm nhập hoặc tái xâm nhập của các vật chủ có nguy 
cơ nhiễm dịch. Điều này có thể đóng góp và hỗ trợ cho các biện pháp kiểm dịch 
thực vật cho FF-PFA. Nâng cao nhận thức cộng đồng và chương trình giáo dục và 
kiểm dịch thực vật cần được tiến hành liên tục và có thể bao gồm thông tin về:  

− Các trạm kiểm soát cố định hoặc tạm thời 
− Bảng hiệu tại các cửa khẩu và các hành lang quá cảnh 
− Xử lý các thùng chứa vật chủ 
− Tờ rơi, tài liệu quảng cáo với thông tin về dịch hại và các vùng không 

nhiễm dịch hại 
− Ấn phẩm (ví dụ: bản in, phương tiện truyền thông điện tử) 
− Hệ thống kiểm soát vận chuyển trái cây 
− Các vật chủ phi thương mại 
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− Vấn đề an ninh của bẫy ruồi 
− Hình phạt đối với các hành vi vi phạm, nếu có. 

1.2   Tập hợp và lưu trữ hồ sơ tài liệu  
Các biện pháp kiểm dịch thực vật được sử dụng cho việc thành lập và duy trì FF-
PFA nên được lưu trữ tài liệu đầy đủ và được xem là một phần của thủ tục kiểm 
dịch thực vật. Các biện pháp cần được rà soát và cập nhật thường xuyên, bao gồm 
hoạt động điều chỉnh, nếu cần thiết (xem ISPM 4:1995).  
Các tài liệu về điều tra, phát hiện, xuất hiện hoặc phát sinh các ổ dịch và kết quả 
của các quy trình hoạt động khác cần được lưu trữ ít nhất 24 tháng. Những tài liệu 
này nên được cung cấp cho các NPPO của nước nhập khẩu khi có yêu cầu.  

1.3   Hoạt động giám sát 
Chương trình FF-PFA, bao gồm các quy định kiểm soát, thủ tục giám sát (ví dụ đặt 
bẫy, lấy mẫu trái cây) và việc lập kế hoạch hành động điều chỉnh phải được thực 
hiện theo các thủ tục chính thức đã được phê duyệt.  
Quy trình này cần phân công nhiệm vụ chính thức cho các cán bộ chủ chốt, ví dụ:  

−  Một cá nhân có thẩm quyền, chịu trách nhiệm cụ thể trong việc đảm bảo 
là các hệ thống/quy trình được thực hiện và duy trì một cách phù hợp.  

−  Các nhà côn trùng học có trách nhiệm giám định ruồi đục quả đến cấp loài. 
NPPO của nước xuất khẩu cần theo dõi định kỳ hiệu quả của chương trình giám sát 
thông qua việc rà soát các tài liệu và quy trình thực hiện. 

2. Yêu cầu cụ thể 

2.1   Đặc điểm của FF-PFA 
Các đặc tính xác định của FF-PFA bao gồm: 

−  Các loài ruồi đục quả mục tiêu và phân bố của chúng trong khu vực hoặc 
khu vực liền kề 

−  Các vật chủ thương mại và phi thương mại 
Phân định khu vực (bản đồ chi tiết hoặc hệ thống định vị toàn cầu (GPS) phối hợp 
cho thấy ranh giới, rào cản tự nhiên, các điểm nhập cảnh và địa điểm khu vực có 
dịch, và vùng đệm khi cần thiết) 

−  Khí hậu, ví dụ lượng mưa, độ ẩm tương đối, nhiệt độ, tốc độ và hướng gió 
phổ biến. 

ISPM 4:1995 cung cấp các hướng dẫn chi tiết hơn về việc thành lập và mô tả PFA. 
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2.2   Xây dựng một FF-PFA 
Cần thực hiện và phát triển các nội dung sau đây: 

−  Hoạt động giám sát để thiết lập FF-PFA 
−  Khoanh vùng FF-PFA 
−  Các biện pháp kiểm dịch thực vật liên quan đến vận chuyển vật chủ hoặc 

các vật thể thuộc diện điều chỉnh  
−  Kỹ thuật diệt trừ và khoanh vùng dịch hại phù hợp. 

Việc hình thành các vùng đệm cũng có thể cần thiết (như được mô tả trong phần 
2.2.1) và có thể hữu ích trong việc thu thập thêm thông tin kỹ thuật trong quá trình 
thiết lập FF-PFA.  

2.2.1 Vùng đệm  
Tại các khu vực cách ly địa lý nhưng không đủ để ngăn chặn sự xâm nhập hoặc tái 
xâm nhập vào PFA hoặc không có biện pháp ngăn chặn sự di chuyển của ruồi đục 
quả vào PFA thì cần phải thiết lập một vùng đệm. Các yếu tố cần được xem xét 
trong việc xây dựng và duy trì hiệu quả của một vùng đệm bao gồm:  

− Kỹ thuật khống chế dịch hại có thể được sử dụng để giảm số lượng ruồi 
đục quả, bao gồm: 

Sử dụng bẫy trừ sâu có chọn lọc 
Phun thuốc  
Kỹ thuật bất dục côn trùng  
Kỹ thuật kiểm soát kỹ thuật sinh học  
Biện pháp tiêu diệt con đực 
Phòng trừ sinh học, vv… 

−  Có hiện diện của vật chủ , cơ cấu cây trồng mùa vụ, thảm thực vật tự nhiên 
− Điều kiện khí hậu 
− Điều kiện địa lý của khu vực 
− Khả năng lây lan tự nhiên thông qua các đường lan truyền được xác định 
− Khả năng thiết  lập hệ thống theo dõi hiệu quả của việc thiết lập vùng đệm 

(ví dụ mạng lưới bẫy). 

2.2.2 Hoạt động giám sát trước khi thiết lập  
Một chương trình điều tra thường xuyên nên được triển khai và thực hiện. Đặt bẫy 
là lựa chọn ưa thích để xác minh có hay không có ruồi đục quả trong một khu vực 
nhằm thu hút/nhử mồi cho phù hợp. Tuy nhiên, hoạt động lấy mẫu trái cây đôi khi 
có thể cần được thực hiện để hỗ trợ cho chương trình đặt bẫy trong trường hợp việc 
đặt bẫy ít hiệu quả, ví dụ như khi loài dịch hại ít có phản ứng với chất mồi đã chọn.  
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Trước khi thiết lập FF-PFA, việc giám sát cần được tiến hành trong một thời gian 
xác định tùy theo đặc điểm khí hậu của khu vực, và tuân thủ các quy định kỹ thuật 
thích hợp cho ít nhất 12 tháng liên tục trong tất cả các khu vực có liên quan đến vật 
chủ thương mại và phi thương mại để chứng minh rằng dịch hại không xuất hiện 
trong khu vực. Cần đảm bảo không phát hiện thấy quần thể ruồi trong quá trình 
giám sát trước khi thiết lập FF-PFA. Việc tìm thấy một cá thể dịch hại trưởng 
thành, tùy thuộc vào tình trạng của nó (theo ISPM 8:1998), có thể không nhất thiết 
phải loại bỏ khu vực đó ra khỏi diện xây dựng thành FF-PFA. Để hội đủ điều kiện 
là vùng không nhiễm dịch hại, trong suốt quá trình điều tra khu vực phải không thể 
phát hiện một cá thể chưa trưởng thành, hai hay nhiều cá thể trưởng thành có thể 
sinh sản, hoặc một cá thể cái đã được thụ tinh. Phải có các chế độ đặt bẫy và lấy 
mẫu trái cây khác nhau cho các loài ruồi đục quả khác nhau. Các cuộc điều tra nên 
được tiến hành theo các hướng dẫn tại Phụ lục 1 và 2. Những hướng dẫn này có thể 
được sửa đổi để nâng cao hiệu quả của bẫy, mồi nhử và việc lấy mẫu.  
2.2.2.1 Quy trình đặt bẫy  
Phần này chứa thông tin chung về quy trình đặt bẫy đối với các loài ruồi đục quả 
mục tiêu. Điều kiện đặt bẫy có thể khác nhau tùy thuộc vào loại ruồi đục quả mục 
tiêu và điều kiện môi trường chẳng hạn. 
Thông tin cụ thể được cung cấp tại Phụ lục 1. Khi lập kế hoạch đặt bẫy, những yếu 
tố sau đây nên được xem xét.  

Loại bẫy và mồi nhử  
Qua nhiều thập kỉ, nhiều loại bẫy và mồi nhử đã được phát triển để phục vụ cho việc 
điều tra quần thể ruồi đục quả. Tùy theo loại mồi nhử được sử dụng, số lượng và 
chủng loại ruồi bắt được sẽ khác nhau. Các loại bẫy được lựa chọn cho mỗi điều tra 
phụ thuộc vào loài ruồi đục quả mục tiêu và bản chất của mồi nhử. Các loại bẫy được 
sử dụng rộng rãi nhất bao gồm Jackson, McPhail, Steiner, bẫy khô hở đáy (OBDT), 
bẫy bảng vàng, có thể sử dụng chất dẫn dụ đặc thù (chất nhử para-pheromone hoặc 
các pheromone thu hút cá thể ruồi đực), hoặc các mùi thực phẩm hoặc vật chủ 
(protein lỏng hoặc protein khô tổng hợp). Protein lỏng được sử dụng để bắt nhiều loài 
ruồi đục quả khác nhau, cả đực và cái, với tỷ lệ phần trăm con cái bị bắt cao hơn một 
chút. Tuy nhiên, việc giám định ruồi đục quả bắt được sẽ có thể gặp khó khăn do 
chúng bị phân hủy trong chất mồi lỏng. Trong những loại bẫy như McPhail, có thể 
thêm ethylene glycol vào để làm giảm tốc độ phân hủy. Mồi protein khô tổng hợp thu 
hút nhiều con cái hơn, ít bắt phải các loài ngoài mục tiêu, và khi được sử dụng trong 
các bẫy khô, có thể ngăn chặn sự phân hủy sớm các mẫu vật bị bắt.  

Mật độ bẫy  
Mật độ bẫy (số bẫy trên một đơn vị diện tích) là một yếu tố quan trọng để điều tra 
ruồi đục quả hữu hiệu và cần được thiết kế căn cứ theo loài ruồi đục quả mục tiêu, 
hiệu quả bẫy, tập quán canh tác, và các yếu tố sinh học và phi sinh học khác. Mật 
độ có thể thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn của chương trình, với mật độ khác nhau 
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theo yêu cầu trong quá trình thành lập FF-PFA và giai đoạn duy trì. Mật độ bẫy 
cũng phụ thuộc vào nguy cơ xâm nhập theo những con đường lan truyền tiềm năng 
vào khu vực đang được lựa chọn làm PFA.  

Triển khai đặt bẫy (xác định vị trí cụ thể cho bẫy)  
Trong một chương trình FF-PFA, một mạng lưới bẫy rộng lớn nên được thiết lập 
trên toàn bộ khu vực. Bố trí mạng lưới bẫy sẽ phụ thuộc vào các đặc tính của khu 
vực, sự phân bố vật chủ và đặc điểm sinh học của loài ruồi đục quả mục tiêu. Một 
trong những yếu tố quan trọng nhất của việc đặt bẫy là lựa chọn một vị trí và điểm 
đặt bẫy trên cây chủ cho thích hợp. Các ứng dụng của GPS và hệ thống thông tin 
địa lý (GIS) là công cụ hữu ích cho việc quản lý mạng lưới bẫy.  
Vị trí bẫy cần tính đến sự hiện diện của vật chủ được ưa thích (vật chủ chính, 
thường xuyên và gián đoạn) của các loài mục tiêu. Vì sâu bệnh thường tấn công trái 
cây đã chín nên vị trí bao gồm cả việc thay thế bẫy nên được xem xét trên cơ sở 
quá trình chín của quả ở cây chủ. Cần quan tâm đến cả thực tiễn quản lý thương 
mại trong khu vực cây chủ được lựa chọn. Ví dụ, việc thường xuyên sử dụng thuốc 
trừ sâu (và/hoặc các hóa chất khác) cho các cây chủ nhất định có thể tạo ra một 
hiệu ứng giả cho chương trình đặt bẫy.  

Bảo trì bẫy  
Tần suất bảo trì bẫy (duy trì và vệ sinh bẫy) trong suốt thời gian đặt bẫy nên phụ 
thuộc vào:  

− Tuổi thọ của mồi (độ bền của chất dẫn dụ) 
− Năng lực duy trì  
− Tỷ lệ bắt vào bẫy 
− Mùa hoạt động của ruồi đục quả 
− Vị trí đặt bẫy 
− Đặc tính sinh học của các loài 
− Điều kiện môi trường. 

Kiểm tra bẫy (phát hiện ruồi đục quả trong bẫy) 
Tần suất kiểm tra thường xuyên trong thời gian đặt bẫy phụ thuộc vào: 

− Mức độ hoạt động của ruồi đục quả (đặc tính sinh học của loài)  
− Phản ứng của ruồi đục quả mục tiêu đối với vật chủ ở các thời điểm khác 

nhau trong năm 
− Số lượng tương đối của ruồi đục quả mục tiêu và ngoài mục tiêu kỳ vọng 

sẽ bắt trong mỗi bẫy 
− Loại bẫy sử dụng 
− Tình trạng vật lý của ruồi trong bẫy (và liệu chúng có thể giám định được). 
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Trong một số bẫy nhất định, tiêu bản ruồi có thể bị phân hủy một cách nhanh chóng làm 
cho khó hoặc không thể phân tích giám định,  trừ khi bẫy được kiểm tra thường xuyên.  

Năng lực giám định  
Các NPPO cần xây dựng, và có cơ sở hạ tầng đầy đủ về đội ngũ nhân viên được 
đào tạo để giám định mẫu vật phát hiện được của các dịch hại mục tiêu một cách 
nhanh chóng, tốt nhất là trong vòng 48 giờ. Liên tục cập nhật chuyên môn là điều 
cần thiết trong giai đoạn thiết lập hoặc khi tiến hành các hoạt động điều chỉnh.  
2.2.2.2  Quy trình lấy mẫu quả  
Việc lấy mẫu quả có thể được sử dụng như một phương pháp giám sát kết hợp với 
biện pháp đặt bẫy ở những nơi bẫy ít phát huy hiệu quả. Cần lưu ý rằng việc lấy 
mẫu quả đặc biệt hiệu quả trong các cuộc điều tra quy mô nhỏ tại các khu vực bùng 
phát dịch. Tuy nhiên, việc này tốn nhiều công sức, thời gian và tốn kém vì sử dụng 
mẫu vật là quả. Điều quan trọng là việc lấy mẫu cần được thực hiện trong điều kiện 
phù hợp để đảm bảo và duy trì khả năng tồn tại của ruồi đục quả ở tất cả các giai 
đoạn chưa trưởng thành trong quả bị nhiễm cho mục đích xác minh.  

Vật chủ ưa thích  
Việc lấy mẫu quả cần tính đến loại vật chủ chính, vật chủ thứ cấp và vật chủ không 
thường xuyên của loài mục tiêu. Khi lấy mẫu quả cũng cần xem xét mức độ trưởng 
thành của quả, dấu hiệu rõ ràng của sự nhiễm dịch trong quả, và các tập quán 
thương mại (ví dụ như sử dụng thuốc trừ sâu) trong khu vực.  

Tập trung vào những vùng có nguy cơ cao  
Việc lấy mẫu quả nên được tập trung vào những khu vực dễ bị nhiễm dịch như:  

−  Khu vực đô thị 
−  Vườn cây ăn quả bị bỏ hoang  
−  Quả bị thải loại tại các cơ sở đóng gói 
−  Chợ trái cây  
−  Các điểm tập trung vật chủ chính 
−  Lối vào FF-PFA, nếu có. 

Chuỗi các vật chủ có khả năng bị nhiễm dịch bởi các loài ruồi đục quả mục tiêu 
trong khu vực nên được khoanh vùng làm khu vực lấy mẫu quả.  

Lượng mẫu và lựa chọn mẫu  
Các yếu tố cần xem xét gồm có:  

−  Mức độ tin cậy theo yêu cầu 
−  Mức độ hiện diện của vật chủ chính trong vùng 
−  Quả có các triệu chứng ở trên cây, quả rụng hoặc bị loại bỏ (ví dụ như ở 
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các cơ sở đóng gói), nếu có.  

Quy trình xử lý mẫu trái cây để kiểm tra  
Mẫu quả thu được từ vườn cần được đưa đến một cơ sở để lưu giữ, bóc tách, phục 
hồi và giám định dịch hại. Quả nên được dán nhãn, vận chuyển và lưu giữ một cách 
an toàn nhằm tránh các loại quả  bị  lẫn lộn từ các mẫu khác nhau.  

Khả năng giám định  
Các NPPO nên xây dựng tại chỗ, hoặc có thể tiếp cận cơ sở hạ tầng đầy đủ và đội 
ngũ nhân viên được đào tạo để có thể giám định được ruồi đục quả mục tiêu ở các 
giai đoạn chưa trưởng thành và đã vũ hóa một cách nhanh chóng.  

2.2.3 Kiểm soát vận chuyển các vật thể thuộc diện điều chỉnh  
Kiểm soát vận chuyển các vật thể thuộc diện điều chỉnh cần được thực hiện nhằm 
ngăn chặn sự xâm nhập của dịch hại mục tiêu vào FF-PFA. Những biện pháp kiểm 
soát này phụ thuộc vào cách đánh giá rủi ro (sau khi xác định đường lan truyền và 
vật thể thuộc diện kiểm soát) và có thể bao gồm:  

− Liệt kê các loài ruồi đục quả mục tiêu theo danh sách đối tượng kiểm dịch 
thực vật 

− Kiểm soát các đường lan truyền và vật thể cần kiểm soát nhằm duy trì 
FF-PFA 

− Hạn chế vận chuyển trong nước các vật thể thuộc diện điều chỉnh vào 
vùng FF-PFA 

− Kiểm tra các vật thể thuộc diện điều chỉnh, kiểm tra hồ sơ tài liệu liên 
quan và khi cần thiết trong trường hợp vi phạm, án dụng các biện pháp 
kiểm dịch thực vật phù hợp (ví dụ như xử lý, từ chối hoặc tiêu hủy).  

2.2.4  Thông tin kỹ thuật bổ sung cho việc thiết lập một FF-PFA  
Thông tin bổ sung có thể hữu ích trong suốt giai đoạn thiết lập FF-PFA, bao gồm:  

− Hồ sơ lưu trữ về việc phát hiện, đặc tính sinh học và động thái sinh trưởng 
của quần thể dịch hại mục tiêu và các hoạt động điều tra dịch hại mục tiêu 
được xác định trong FF-PFA 

− Kết quả của các biện pháp kiểm dịch thực vật được thực hiện sau khi phát 
hiện ruồi đục quả trong FF-PFA 

− Hồ sơ sản xuất thương mại các loại cây trồng là vật chủ trong khu vực, 
ước tính sản lượng phi thương mại và sự hiện diện của vật chủ hoang dã 

− Liệt kê các loài ruồi đục quả khác có khả năng gây thiệt hại kinh tế có thể 
xuất hiện trong FF-PFA. 
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2.2.5 Công bố về tình trạng miễn dịch trong nước 
NPPO cần xác minh tình trạng miễn dịch ruồi đục quả trong khu vực (theo ISPM 
8:1998) một cách cụ thể theo đúng các quy trình thành lập vùng miễn dịch được 
xây dựng theo tiêu chuẩn này (giám sát và kiểm soát). NPPO nên công bố và thông 
báo về việc thiết lập FF-PFA, khi thích hợp.  
Để có thể xác minh tình trạng miễn dịch ruồi đục quả trong khu vực và phục vụ cho 
các mục đích quản lý nội bộ, việc duy trì trạng thái của FF-PFA cũng nên được 
kiểm tra sau khi PFA đã được thành lập và mọi biện pháp kiểm dịch thực vật để 
duy trì FF-PFA cần được áp dụng.  

2.3   Duy trì FF-PFA  
Để duy trì trạng thái của FF-PFA, NPPO cần tiếp tục theo dõi các hoạt động giám 
sát và kiểm soát, liên tục xác minh tình trạng miễn dịch trong khu vực. 

2.3.1 Giám sát việc duy trì FF-PFA  
Sau khi xác minh và tuyên bố tình trạng FF-PFA, chương trình giám sát chính thức 
nên được tiếp tục tiến hành để đánh giá sự cần thiết cho việc bảo trì FF-PFA. Báo 
cáo kỹ thuật về các hoạt động điều tra nên được tiến hành thường xuyên (hàng 
tháng). Yêu cầu này về cơ bản giống như khi thành lập của FF-PFA (xem mục 2.2), 
nhưng khác nhau về mật độ và địa điểm bẫy, phụ thuộc vào mức độ đánh giá rủi ro 
cho sự xâm nhập của các loài mục tiêu.  

2.3.2 Kiểm soát vận chuyển các vật thể thuộc diện điều chỉnh  
Giống phần thiết lập FF-PFA (phần 2.2.3).  

2.3.3 Hành động điều chỉnh (bao gồm phản ứng khi có dịch)  
NPPO cần chuẩn bị kế hoạch hành động điều chỉnh có thể được thực hiện nếu phát 
hiện dịch hại mục tiêu trong FF-PFA hoặc trên vật chủ từ khu vực đó (hướng dẫn 
chi tiết được nêu trong Phụ lục 1), hoặc nếu phát hiện lỗi trong quy trình thực hiện. 
Kế hoạch này phải bao gồm các hợp phần hoặc hệ thống sau:  

− Công bố ổ dịch theo các tiêu chí trong ISPM 8:1998 và tiến hành thông 
báo rộng rãi 

− Điều tra khoanh vùng (đặt bẫy và lấy mẫu quả)để xác định khu vực bị 
nhiễm dịch theo kế hoạch hành động điều chỉnh 

− Thực hiện các biện pháp kiểm soát 
− Tiếp tục giám sát 
− Tiêu chí để phục hồi tình trạng miễn dịch của khu vực bị ảnh hưởng bởi ổ 

dịch bùng phát 
− Phản ứng khi phát hiện dịch hại. 

Kế hoạch hành động xử lý, khắc phục cần phải được tiến  hành càng sớm càng tốt 
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và trong vòng 72 giờ sau khi phát hiện dịch (một cá thể trưởng thành hay chưa 
trưởng thành của các dịch hại mục tiêu).  

2.4   Đình chỉ, phục hồi và hủy bỏ tình trạng của vùng FF-PFA   

2.4.1 Đình chỉ  
Tình trạng FF-PFA hoặc phần bị ảnh hưởng trong FF-PFA nên bị đình chỉ trạng 
thái miễn dịch khi bùng phát ổ dịch ruồi đục quả mục tiêu hoặc dựa trên một trong 
những nguyên nhân sau đây: phát hiện một mẫu ruồi đục quả mục tiêu chưa trưởng 
thành, hai hay nhiều cá thể trưởng thành có thể sinh sản được chứng minh bằng các 
bằng chứng khoa học, hoặc một cá thể cái đã giao phối trong thời gian và khoảng 
cách nhất định. Biện pháp đình chỉ cũng có thể được áp dụng nếu các quy trình 
thực hiện bị lỗi (ví dụ bẫy không đầy đủ, lỗi trong kiểm soát vận chuyển vật chủ 
hoặc biện pháp xử lý).  
Nếu thỏa mãn các tiêu chí về bùng phát dịch bệnh, cần thực hiện ngay kế hoạch 
hành động xử lý được nêu chi tiết tại tiêu chuẩn này và ngay lập tức thông báo cho 
các NPPO liên quan tại các nước nhập khẩu (xem ISPM 17:2002). Toàn bộ hoặc 
một phần của FF-PFA có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi trạng thái miễn dịch. Thường 
thì bán kính đình chỉ sẽ phân định các phần bị ảnh hưởng của FF-PFA. Bán kính sẽ 
phụ thuộc vào đặc tính sinh học và sinh thái của ruồi đục quả mục tiêu. Bán kính 
như nhau nói chung sẽ được áp dụng cho tất cả các FF-PFA đối với một loài mục 
tiêu nhất định, trừ khi có bằng chứng khoa học cho thấy cần áp dụng một mức bán 
kính khác. Trường hợp đình chỉ được đưa ra, cũng cần nêu rõ các tiêu chí để gỡ bỏ 
trạng thái đình chỉ. Các NPPO tại những nước nhập khẩu cần được thông báo về 
bất kỳ thay đổi nào đối với tình trạng của FF-PFA.  

2.4.2 Khôi phục 
Việc khôi phục trạng thái miễn dịch nên dựa trên những yêu cầu thành lập với các 
điều kiện sau đây: 

− Không phát hiện thêm các loài dịch hại mục tiêu trong một thời gian nhất 
định theo đặc tính sinh học và điều kiện môi trường phổ biến1, được kiểm 
chứng qua giám sát, hoặc 

− Chỉ khi lỗi được xử lý trong các trường hợp có lỗi trong quy trình thực hiện. 

2.4.3 Bãi bỏ tình trạng FF-PFA   
Nếu các biện pháp kiểm soát không hiệu quả và dịch hại lây lan trong toàn bộ khu 
vực (khu vực từng được công nhận là không nhiễm dịch hại), tình trạng FF-PFA sẽ 
bị bãi bỏ. Để khôi phục trạng thái FF-PFA, quy trình thành lập và duy trì phải được 
tiến hành như đã được nêu trong tiêu chuẩn này 

 
1 Thời gian tính từ lần phát hiện cuối cùng. Đối với một số loài, việc không phát hiện thêm cá thể dịch hại sẽ xảy 
ra cho ít nhất là ba chu kỳ vòng đời, tuy nhiên khoảng thời gian yêu cầu phải dựa trên các bằng chứng khoa học 
thu thập tại địa điểm trong quá trình giám sát. 
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Phụ lục này là một phần nội dung của tiêu chuẩn 

PHỤ LỤC 1: Hướng dẫn về kế hoạch hành động khắc phục  
Khi phát hiện một cá thể ruồi đục quả (trưởng thành hoặc chưa trưởng thành) của các 
loài mục tiêu trong FF-PFA, cần thực hiện ngay một kế hoạch hành động khắc phục.  
Trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, mục tiêu của kế hoạch hành động khắc 
phục là đảm bảo diệt trừ dịch hại để phục hồi tình trạng không nhiễm dịch hại trong 
khu vực bị ảnh hưởng của FF-PFA.  
Việc chuẩn bị cho kế hoạch hành động khắc phục cần tính tới đặc tính sinh học của 
loài ruồi đục quả mục tiêu, đặc điểm địa lý của khu vực FF-PFA, điều kiện khí hậu 
và phân bố vật chủ trong khu vực.  
Các yếu tố cần thiết khi thực hiện kế hoạch hành động xử lý bao gồm: 

− Khung pháp lý về việc áp dụng kế hoạch hành động khắc phục 
− Tiêu chí công bố bùng phát dịch  
− Khung thời gian dành cho các hoạt động phản ứng ban đầu  
− Các tiêu chí kỹ thuật cho việc đặt bẫy, lấy mẫu quả, áp dụng các biện 

pháp diệt trừ và thiết lập các biện pháp kiểm soát 
− Có đầy đủ nguồn lực thực hiện   
− Năng lực giám định 
− Truyền thông tri hiệu quả trong nội bộ NPPO và với (các) NPPO của 

(các) nước nhập khẩu bao gồm việc cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc cho 
tất cả các bên liên quan.  

Các hoạt động trong kế hoạch hành động khắc phục 
(1)  Xác định tình trạng kiểm dịch thực vật khi phát hiện dịch (có hoặc không 
 thể khắc phục ) 
(1.1)  Nếu trường hợp phát hiện là không thể khắc phục (ISPM 8:1998), không 
 cần thực hiện thêm hành động nào khác. 
(1.2) Nếu trường hợp phát hiện một loại dịch hại mục tiêu có thể khắc phục, thì 

cần tiến hành ngay một cuộc điều tra khoanh vùng, bao gồm việc đặt 
thêm bẫy và thường là tăng cường lấy mẫu trái cây cũng như tăng cường 
kiểm tra bẫy nhằm đánh giá liệu việc phát hiện này có phải là ổ dịch hay 
không, và là cơ sở xác định các biện pháp phản ứng cần thiết. Nếu xuất 
hiện một quần thể dịch hại, hành động này cũng được sử dụng để xác định 
phạm vi của các khu vực bị ảnh hưởng.  

(2)  Đình chỉ tình trạng FF-PFA 
Nếu sau khi phát hiện ra dịch hại, được xác định là một ổ dịch, hoặc tìm thấy bất kỳ 
dấu hiệu bùng phát dịch nào được quy định tại mục 2.4.1 thì trạng thái FF-PFA 
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trong khu vực bị ảnh hưởng cần bị đình chỉ. Khu vực bị ảnh hưởng có thể chỉ giới 
hạn trong một bộ phận của FF-PFA hoặc có thể là toàn bộ FF-PFA. 
(3) Thực hiện các biện pháp trong vùng bị ảnh hưởng 
Theo ISPM 9:1998, các hành động cụ thể để điều chỉnh hoặc loại trừ cần được thực 
hiện ngay lập tức trong khu vực bị ảnh hưởng và thông báo đầy đủ thông tin cho 
cộng đồng. Các hành động có thể bao gồm: 

−  Xử lý bả mồi trộn thuốc trừ sâu chọn lọc 
−  Phóng thả ruồi bất dục 
−  Thu hoạch toàn bộ quả trên cây 
−  Kỹ thuật tiêu diệt con đực 
−  Tiêu hủy trái cây nhiễm dịch 
−  Xử lý đất (hóa chất hoặc vật lý) 
−  Phun thuốc trừ sâu. 

Các biện pháp kiểm dịch thực vật cần được thi hành ngay lập tức nhằm kiểm soát 
việc vận chuyển các vật thể thuộc diện điều chỉnh có thể là vật chủ của ruồi đục 
quả. Những biện pháp này có thể bao gồm hủy bỏ các chuyến hàng trái cây từ khu 
vực bị ảnh hưởng và nếu cần thiết, sẽ khử trùng quả, và cấm đường để ngăn chặn 
việc vận chuyển quả bị nhiễm dịch từ các khu vực bị ảnh hưởng ra phần còn lại của 
khu vực không nhiễm dịch hại. Các biện pháp khác có thể được áp dụng nếu được 
sự đồng ý của nước nhập khẩu, ví dụ, điều tra tăng cường, đặt bẫy bổ sung.  
(4)  Tiêu chí để phục hồi trạng thái FF-PFA sau dịch và các hành động 
 thực hiện 
Các tiêu chí để xác định rằng việc diệt trừ dịch hại đã thành công được quy định 
trong phần 2.4.2 và cấn được xem xét trong kế hoạch hành động khắc phục đối với 
ruồi đục quả. Khoảng thời gian sẽ phụ thuộc vào đặc tính sinh học ruồi và các điều 
kiện môi trường phổ biến. Một khi các tiêu chí đã được thỏa mãn thì các hành động 
sau đây cần được thực hiện:   

− Thông báo cho các NPPO của nước nhập khẩu 
−  Phục hồi của các mức độ giám sát bình thường 
−  Phục hồi trạng thái FF-PFA. 

(5) Thông báo cho các cơ quan có liên quan 
Cần thông báo cho các NPPO liên quan và các cơ quan khác về bất kỳ thay đổi nào 
đối với tình trạng FF-PFA, và về nghĩa vụ báo cáo dịch hại nêu trong IPPC (ISPM 
17:2002).  

Phụ chương này được phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Sáu của Ủy ban Các biện pháp Kiểm dịch thực vật tháng 3 năm 2011.  
Phụ chương này chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là nội dung của tiêu chuẩn. 
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PHỤ CHƯƠNG 1: Đặt bẫy ruồi đục quả (2011)  
Phụ chương này cung cấp thông tin chi tiết về quy trình đặt bẫy đối với các loài 
ruồi đục quả (Tephritidae) có ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế thuộc các tình 
trạng dịch hại khác nhau. Các loại bẫy cụ thể, kết hợp với chất dẫn dụ, chất tiêu 
diệt và bảo quản, nên được sử dụng tùy thuộc vào tính khả thi kỹ thuật, loài ruồi 
đục quả và tình trạng dịch hại trong khu vực, có thể là một vùng nhiễm dịch, vùng 
có mức độ dịch hại thấp (FF-ALPP), hoặc một vùng không nhiễm dịch hại (FF-
PFA). Mục này mô tả những loại bẫy được sử dụng rộng rãi nhất, bao gồm cả thành 
phần cấu tạo như các thiết bị bẫy và chất dẫn dụ, và mật độ đặt bẫy, cũng như các 
quy trình bao gồm cả đánh giá, ghi chép và phân tích số liệu.  

1. Tình trạng dịch hại và loại hình điều tra 
Năm tình trạng dịch hại cần tiến hành điều tra: 
A.  Dịch hại xuất hiện mà không được kiểm soát. Dịch hại có mặt nhưng không có 

bất kỳ biện pháp kiểm soát nào. 
B.  Dịch hại xuất hiện nhưng đang được khống chế. Dịch hại hiện diện và được 

đặt dưới các biện pháp kiểm soát. Bao gồm FF-ALPP. 
C. Dịch hại xuất hiện nhưng đang bị diệt trừ. Dịch hại tồn tại và được đặt trong 

các biện pháp kiểm soát. Bao gồm FF-ALPP. 
D.  Dịch hại không xuất hiện và FF-PFA đang được duy trì. Dịch hại không có 

mặt (ví dụ như đã bị diệt trừ, không có hồ sơ dịch hại, dịch hại không còn hiện 
diện) và các biện pháp để duy trì tình trạng không có dịch hại được áp dụng. 

E.  Dịch hại nhất thời. Dịch hại đặt dưới sự giám sát và biện pháp khắc phục, diệt trừ. 
Ba loại hình điều tra và các mục tiêu tương ứng là: 

−  Điều tra giám sát, áp dụng để xác minh các đặc điểm của quần thể dịch hại 
−  Điều tra khoanh vùng, áp dụng để thiết lập ranh giới cho một vùng được 

coi là nhiễm dịch hoặc miễn dịch  
−  Điều tra phát hiện, áp dụng để xác định sự hiện diện của dịch hại trong 

một khu vực.  
Điều tra giám sát là cần thiết nhằm xác minh các đặc tính của quần thể dịch hại 
trước khi bắt đầu hoặc trong quá trình áp dụng các biện pháp khống chế và diệt trừ 
để xác minh mức độ quần thể và đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. 
Đây là những hành động cần thiết cho các tình huống A, B, và C. Các cuộc điều tra 
khoanh vùng được áp dụng nhằm xác định ranh giới cho một khu vực được coi là 
nhiễm dịch hoặc miễn dịch ví dụ như để xác định ranh giới vùng FF-ALPP được 
thiết lập (tình huống B) (ISPM 30:2008) và là một phần của kế hoạch hành động 
khắc phục khi dịch hại vượt quá tỷ lệ thấp cho phép hoặc trong một FF-PFA (tình 
huống E) (ISPM 26:2006) như là một phần của kế hoạch hành động khắc phục khi 
phát hiện dịch hại. Các cuộc điều tra phát hiện để xác định sự hiện diện của dịch 
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hại trong một khu vực, tức là để để chứng minh không có dịch hại (tình trạng D) 
hay phát hiện sự xâm nhập nhất thời của dịch hại vào FF-PFA (dịch hại nhất thời 
có thể kiểm soát) (ISPM 8:1998). 
Thông tin thêm về cách thức và thời gian tiến hành các cuộc điều tra được nêu 
trong các tiêu chuẩn khác về các chủ đề cụ thể như tình trạng dịch hại, diệt trừ dịch 
hại, vùng không nhiễm dịch hại hoặc vùng có mức độ dịch hại thấp.  

2. Các tình huống đặt bẫy 
Do tình trạng dịch hại có thể thay đổi theo thời gian nên loại hình điều tra cũng có 
thể cần thay đổi:  

−  Dịch hại hiện diện. Bắt đầu từ quần thể khi quần thể dịch hại được hình 
thành nhưng không có kiểm soát (tình huống A) có thể áp dụng các biện 
pháp kiểm dịch thực vật theo hướng trở thành FF-ALPP (tình huống B và 
C) hoặc FF-PFA (tình huống D).  

−  Dịch hại không xuất hiện. Bắt đầu từ FF-PFA (tình huống D), tình trạng 
dịch bệnh được duy trì hoặc phát hiện cá thể dịch hại (tình huống E) cần áp 
dụng các biện phát nhằm khôi phục tình trạng FF-PFA.  

3. Vật liệu đặt bẫy 
Việc sử dụng hiệu quả bẫy dựa trên sự kết hợp tương thích giữa bẫy, chất dẫn dụ 
và chất diệt trừ để thu hút, bắt, tiêu diệt và bảo quản các loài ruồi đục quả mục 
tiêu thu được, phục vụ cho việc giám định, thu thập và phân tích dữ liệu một cách 
hiệu quả. Những loại bẫy ruồi đục quả phục vụ mục đích điều tra sử dụng các vật 
liệu sau đây: 

−  Dụng cụ đặt bẫy 
−  Chất dẫn dụ (pheromone, parapheromone và chất dẫn dụ thực phẩm) 
−  Chất tiêu diệt trong bẫy ướt và bẫy khô (với cơ chế hóa học hoặc vật lý) 
−  Chất bảo quản (ướt hoặc khô). 

3.1   Chất dẫn dụ  
Một số loài ruồi đục quả gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng và các chất dẫn dụ 
tương ứng để bắt chúng được trình bày trong Bảng 1. Sự hiện diện hay vắng mặt 
của các loài trong bảng này không có nghĩa là phân tích rủi ro đã được tiến hành 
nhằm xác định tình trạng quản lý của một loài ruồi đục quả.  
Bảng 1. Một số loài ruồi quả có ý nghĩa về kinh tế và các chất dẫn dụ 
sử dụng phổ biến 

Tên khoa học Chất dẫn dụ 
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Tên khoa học Chất dẫn dụ 

Anastrepha fraterculus (Wiedemann)4  

Anastrepha grandis (Macquart) 

Anastrepha ludens (Loew)  

Anastrepha obliqua (Macquart)  

Anastrepha serpentina (Wiedemann)  

Anastrepha striata (Schiner)  

Anastrepha suspensa (Loew) 

Bactrocera carambolae (Drew & Hancock)  

Bactrocera caryeae (Kapoor) 

Bactrocera correcta (Bezzi)  

Bactrocera dorsalis (Hendel)4 

Bactrocera invadens (Drew, Tsuruta, & White)  

Bactrocera kandiensis (Drew & Hancock) 

Bactrocera musae (Tryon) 

Bactrocera occipitalis (Bezzi) 

Bactrocera papayae (Drew & Hancock)  

Bactrocera philippinensis (Drew & Hancock)  

Bactrocera umbrosa (Fabricius) 

Bactrocera zonata (Saunders) 
 

Bactrocera cucurbitae (Coquillett)  

Bactrocera neohumeralis (Hardy) 

Bactrocera tau (Walker)  

Bactrocera tryoni (Froggatt) 

Bactrocera citri (Chen) (B. minax, Enderlein)  

Bactrocera cucumis (French) 

Bactrocera jarvisi (Tryon)  

Chất dẫn dụ protein (PA)  

PA 

PA, 2C-11  

PA, 2C-11  

PA 

PA 

PA, 2C-11 

Methyl eugenol (ME)  

ME 

ME  

ME 

ME, 3C2  

ME 

ME  

ME 

ME  

ME  

ME 

ME, 3C2, ammonium acetate 
(AA) 

Cuelure (CUE), 3C2, AA  

CUE  

CUE  

CUE 

PA  

PA  

PA  



Thiết lập vùng không nhiễm ruồi đục quả (tephritidae) ISPM 26 

 21 

Tên khoa học Chất dẫn dụ 
Bactrocera latifrons (Hendel)  

Bactrocera oleae (Gmelin)  

 

Bactrocera tsuneonis (Miyake) 

Ceratitis capitata (Wiedemann)  

Ceratitis cosyra (Walker) 

Ceratitis rosa (Karsch) 

Dacus ciliatus (Loew) 

Myiopardalis pardalina (Bigot) 

Rhagoletis cerasi (Linnaeus)  

Rhagoletis cingulata (Loew)  

Rhagoletis indifferens (Curran)  

Rhagoletis pomonella (Walsh) 

Toxotrypana curvicauda (Gerstaecker) 

PA 

PA, ammonium bicarbonate 
(AC), spiroketal (SK) 

PA 

Trimedlure (TML), Capilure 
(CE), PA, 3C2, 2C-23  

PA, 3C2, 2C-23 

TML, PA, 3C2, 2C-23 

PA, 3C2, AA 

PA 

Ammonium salts (AS), AA, AC  

AS, AA, AC 

AA, AC 

butyl hexanoate (BuH), AS 

2-methyl-vinylpyrazine (MVP)  

1 Chất dẫn dụ thực phẩm tổng hợp hai thành phần (2C-1) gồm ammonium acetate và putrescine, chủ yếu để thu 
hút ruồi cái. 
2 Chất dẫn dụ thực phẩm tổng hợp ba thành phần (3C), chủ yếu để thu hút ruồi cái (ammonium acetate, putrescine, 
trimethylamine). 
3 Chất dẫn dụ thực phẩm tổng hợp hai thành phần (2C-2) gồm ammonium acetate và trimethylamine, chủ yếu để 
bẫy ruồi cái. 
4 Tình trạng phân loại của của số loài thuộc tập đoàn Bactrocera dorsalis và Anastrepha fraterculus chưa chắc chắn. 

3.1.1 Chất dẫn dụ con đực  
Các chất dẫn dụ được sử dụng rộng rãi nhất là pheromone hoặc parapheromones 
chuyên thu hút con đực. Trimedlure parapheromone (TML) dùng cho các loài 
thuộc giống Ceratitis (bao gồm cả C. capitata và C. rosa). Parapheromone methyl 
eugenol (ME) hấp dẫn một số lượng lớn các loài thuộc giống Bactrocera. 
Spiroketal pheromone thu hút B. oleae. Cuelure parapheromone (CUE) bắt một số 
lượng lớn các loài Bactrocera khác, bao gồm B. cucurbitae và B. tryoni. 
Parapheromones nói chung rất dễ bay hơi và có thể được sử dụng với nhiều loại 
bẫy (ví dụ được liệt kê trong Bảng 2a). Đã có dạng hợp chất kiểm soát phát tán cho 
TML, CUE và ME, đảm bảo chất dẫn dụ sử dụng được lâu hơn trên thực địa. Điều 
quan trọng là cần phải biết rằng một số điều kiện môi trường vốn có thể ảnh hưởng 
đến tuổi thọ của các chất dẫn dụ pheromone và parapheromone.  
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3.1.2 Chất dẫn dụ con cái  
Các chất chuyên hấp dẫn con cái pheromone/parapheromones thường không có sẵn 
trên thị trường (ngoại trừ, 2-methyl-vinylpyrazine). Vì vậy, các chất dẫn dụ con cái 
(tự nhiên, tổng hợp, chất lỏng hoặc khô) thường được sử dụng là mùi thức ăn hoặc 
vật chủ (Bảng 2b). Trước đây, các chất dẫn dụ protein lỏng (PA) đã được sử dụng 
để thu bắt các loài ruồi đục quả khác nhau. Các chất này cho phép bắt được cả con 
đực và con cái. Những chất dẫn dụ lỏng này nói chung thường kém nhạy hơn 
parapheromones. Ngoài ra, chất dẫn dụ lỏng thu hút số lượng lớn các loài côn trùng 
không phải mục tiêu và đòi hỏi phải được thay thế thường xuyên hơn. 
Một số chất dẫn dụ tổng hợp có nguồn gốc thực phẩm đã được phát triển bằng cách 
sử dụng ammonia và các dẫn xuất của nó. Điều này có thể làm giảm số lượng côn 
trùng không phải mục tiêu bị thu bắt. Ví dụ, để bắt C. Capitata, một chất dẫn dụ 
thực phẩm tổng hợp bao gồm ba thành phần (ammonium acetate, putrescine và 
trimethylamine) sẽ được sử dụng. Để bắt các loài Anastrepha, có thể loại bỏ thành 
phần trimethylamine. Chất dẫn dụ tổng hợp có tác dụng trong khoảng 4-10 tuần tùy 
thuộc vào điều kiện khí hậu. Nó thu hút một số côn trùng ngoài mục tiêu và rất ít 
ruồi đục quả đực, vì vậy chất dẫn dụ này phù hợp trong các chương trình nhân thả 
ruồi đực bất dục. Một công nghệ chất dẫn dụ thực phẩm tổng hợp mới đã được 
hoàn thiện để sử dụng, bao gồm các hỗn hợp ba thành phần và hai thành phần bền 
lâu được đóng gói chung, cũng như hợp chất ba thành phần đựng trong vỏ bao hình 
nón (Bảng 1 và 3).  
Ngoài ra, do ruồi đục quả đực và cái trong giai đoạn trưởng thành nhưng chưa phát 
dục thường phản ứng với các chất dẫn dụ thực phẩm tổng hợp, nên các loại chất 
dẫn dụ này có khả năng phát hiện ruồi đục quả cái nhanh hơn và ở mức quần thể 
thấp hơn so với các chất dẫn dụ protein lỏng.  
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Bảng 3. Danh mục chất dẫn dụ và tuổi thọ trên đồng ruộng 

Tên thông thường Chất dẫn dụ Dạng thành 
phẩm 

Tuổi thọ trên 
đồng 

ruộng1(tuần) 

Parapheromones 

Trimedlure TML Nắp Polymer 4-10 

  Laminate 3-6 

  Dạng lỏng 1-4 

  Túi PE 4-5 

Methyl eugenol ME Nắp Polymer 4-10 

  Chất lỏng 4-8 

Cuelure CUE Nắp Polymer 4-10 

  Dạng lỏng 4-8 

Capilure (TML plus extenders) CE Dạng lỏng 12-36 

Pheromones  

Ruồi quả đu đủ (T. curvicauda) 
 (2-methyl-6-vinylpyrazine) 

MVP Gói 4-6 

Ruồi ô-liu (spiroketal) SK Polymer 4-6 

Dẫn dụ thực phẩm 

Men/hàn the Torula PA Viên nhỏ 1-2 

Dẫn xuất Protein PA Dạng lỏng 1-2 

  Gói 4-6 

  Dạng lỏng 1 

  Polymer 2-4 

Ammonium (bi) carbonate AC Gói 4-6 

  Dạng lỏng 1 

  Polymer 1-4 

Ammonium salts AS Muối 1 

Putrescine Pt Gói 6-10 

Trimethylamine TMA Gói 6-10 

Butyl hexanoate BuH Chai 2 

Ammonium acetate + 3C Nón/ Gói 6-10 
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Putrescine + Trimethylamine (AA+Pt+TMA) 

Ammonium acetate + Putrescine 
+  Trimethylamine  

3C 
(AA+Pt+TMA) 

Gói 18-26 

Ammonium acetate + 
Trimethylamine  

2C-2 
(AA+TMA) 

Gói 6-10 

Ammonium acetate + Putrescine  2C-1 (AA+Pt) Gói 6-10 

Ammonium acetate/ Ammonium 
carbonate  

AA/AC Túi PE với lớp 
bao alufoil 

3-4 

1 Tuổi thọ chất dẫn dụ chỉ mang tính chất chỉ thị. Thời gian thực tế cần được chứng minh qua thử nghiệm và thẩm định.  

3.2   Các chất tiêu diệt và bảo quản ruồi đục quả  
Các loại bẫy giữ lại được ruồi đục quả bắt nhờ sử dụng các chất tiêu diệt và bảo 
quản. Trong một số bẫy khô, chất tiêu diệt có thể là vật liệu dính hoặc chất độc. 
Một số thuốc gốc lân hữu cơ có thể hoạt động như chất xua đuổi khi ở liều lượng 
cao. Việc sử dụng thuốc trừ sâu trong bẫy phải được đăng ký và phê duyệt sản 
phẩm theo các điều luật quốc gia tương ứng.  
Trong các loại bẫy khác, chất lỏng là tác nhân tiêu diệt. Khi sử dụng chất dẫn dụ 
protein lỏng, cần trộn hàn the nồng độ 3% để bảo quản các loài ruồi đục quả vào 
bẫy. Có các loại chất dẫn dụ protein đã được trộn với hàn the, và do đó không cần 
thiết phải bổ sung hàn the. Khi nước được sử dụng ở vùng khí hậu nóng, cần thêm 
propylene glycol 10% để ngăn chặn chất dẫn dụ bốc hơi của và để bảo quản ruồi 
trong bẫy.  

3.3   Các loại bẫy ruồi đục quả thường dùng 
Mục này mô tả các loại bẫy ruồi thường được sử dụng. Danh sách các bẫy không 
được liệt kê đầy đủ; các loại bẫy khác có khả năng cho kết quả tương đương và có 
thể được sử dụng để bẫy ruồi đục quả.  
Dựa trên tác nhân tiêu diệt, có ba loại bẫy thường được sử dụng:  

−  Bẫy khô. Ruồi bị bẫy trên một tấm bảng vật liệu dính hoặc bị giết bởi một 
chất hóa học. Một số bẫy khô được sử dụng phổ biến nhất là Cook và 
Cunningham (C & C), ChamP, Jackson/Delta, Lynfield, bẫy khô hở đáy 
(OBDT) hoặc Phase IV, quả cầu đỏ, Steiner và bẫy bảng vàng/ bẫy Rebell.  

−  Bẫy ướt. Ruồi bị dính và chìm trong dung môi chất nhử hoặc nước có pha 
chất hoạt động bề mặt. Một trong những loại bẫy ướt được sử dụng phổ 
biến nhất là bẫy McPhail. Bẫy Harris cũng là loại bẫy ướt nhưng ít đượng 
sử dụng hơn 

−  Bẫy khô hoặc ướt. Những loại bẫy này có thể được dùng khô hoặc ướt. 
Một số loại phổ biến nhất gồm có bẫy Easy, bẫy Multilure và bẫy Tephri. 
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Bẫy Cook và Cunningham (C&C)   
Mô tả khái quát  
Bẫy C&C cấu tạo bởi ba tấm bảng 
trắng sữa có thể tháo rời, cách nhau 
khoảng 2,5 cm. Hai tấm phía ngoài 
được làm từ bìa hình chữ nhật kích 
thước 22,8 cm x 14,0 cm. một hoặc 
cả hai tấm bảng được quét chất dính 
(Hình 1). Tấm dính có một hoặc 
nhiều lỗ cho phép không khí lưu 
thông. Bẫy được sử dụng với một 
tấm bảng polyme có chứa chất dẫn 
dụ có mùi hương (thường là 
trimedlure), được đặt giữa hai tấm 
bên ngoài. Các tấm polyme có hai 
kích cỡ - kích thước tiêu chuẩn và 
kích thước nhỏ. Kích thước tiêu 
chuẩn (15,2 cm x 15,2 cm) có chứa 20g TML, trong khi kích thước nhỏ bằng một 
nửa (7,6 cm × 15,2 cm) có chứa 10g TML. Các tấm bảng được gắn với nhau bằng 
kẹp và được treo dưới tán cây.  
Sử dụng 
Trước yêu cầu về việc đặt bẫy khoanh vùng loài C. capitata có tính nhạy cảm cao 
về kinh tế, các tấm polyme đã được phát triển nhằm chứa được lượng TML lớn 
hơn, giúp duy trì tác dụng của ổn định của bẫy trong thời gian lâu hơn, giảm nhân 
công lao động và tăng độ nhạy của bẫy. Bẫy C&C với cấu tạo nhiều tấm bảng tạo 
ra diện tích dính đáng kể nhằm tăng khả năng bẫy ruồi.  

−  Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi, đề nghị xem Bảng 2a. 
−  Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
−  Để sử dụng trong các tình 

huống khác nhau và khuyến 
cáo mật độ đặt bẫy, xem Bảng 
4d. 

Bẫy ChamP (CH)  
Mô tả khái quát  
Bẫy ChamP là loại bẫy rỗng cấu tạo 
kiểu bảng màu vàng với hai tấm dính 
có đục lỗ. Khi gấp hai tấm lại với nhau, 
bẫy có hình chữ nhật (18 cm x 15 cm), 

Hình 1. Bẫy Cook và Cunningham (C&C) 

Hình 2. Bẫy ChamP 
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và khoảng trống ở giữa được dùng để chứa chất dẫn dụ (Hình 2). Bẫy được treo 
lên cành cây nhờ một sợi dây đính với phần trên đỉnh bẫy.  
Sử dụng 
Bẫy ChamP có thể dùng với giẻ, tấm polyme hoặc bấc. Độ nhạy của bẫy tương 
đương với bẫy Tấm vàng hoặc Rebell. 

− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi,  xem Bảng 2 (a và b). 
− Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
− Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt 

bẫy, xem các Bảng 4b và 4c. 

Bẫy Easy (ET)  
Mô tả chung 
Bẫy Easy là một hộp nhựa hình chữ nhật có hai phần 
với một móc treo bên trên. Bẫy cao 14,5 cm, rộng 9.5 
cm, dày 5 cm và có thể chứa 400 ml chất lỏng (Hình 
3). Phần mặt trước của bẫy trong suốt và mặt sau màu 
vàng. Phần mặt trong suốt của bẫy tương phản với 
phần màu vàng phía sau làm tăng khả năng bắt ruồi 
của bẫy. Bẫy là sự kết hợp của hiệu ứng thị giác, 
parapheromone và các chất dẫn dụ có nguồn gốc thực 
phẩm.  
Sử dụng 
Bẫy được sử dụng cho nhiều mục đích, có thể sử 
dụng mồi khô với parapheromones (TML,  CUE,  
ME)  hoặc chất dẫn dụ thực phẩm tổng hợp (ví dụ 
chất dẫn dụ 3C và hỗn hợp với 2C) và một số chất 
bảo quản như dichlorvos. Nó cũng có thể sử dụng mồi 
ướt như các chất dẫn dụ protein lỏng với liều lượng 
có thể lên đến 400 ml. Khi sử dụng chất dẫn dụ thực phẩm tổng hợp, một trong số 
ống chứa dung dịch tự tiết ra (ống chứa putrexin) sẽ được lắp vào phần màu vàng 
của bẫy và những ống tự tiết khác sẽ được để không. 
Bẫy Easy là một trong những loại bẫy kinh tế nhất có mặt trên thị trường hiện nay. 
Bẫy dễ vận chuyển, lắp đặt và bảo trì, giúp tăng số lượng bảo trì bẫy trong một giờ 
công lao động so với một số loại bẫy khác.  

− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi, đề nghị xem Bảng 
2 (a và b). 

− Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
− Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt bẫy, 

xem các Bảng 4b và 4c. 

    
 

Hình 3. Bẫy Easy 
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Bẫy “áo choàng” dính huỳnh quang vàng 
(PALz)  
Mô tả khái quát 
Bẫy PALz được làm từ các tấm nhựa huỳnh quang màu 
vàng (36 cm x 23 cm); một mặt của bẫy được phủ chất 
dính. Khi sử dụng, mặt dính của bẫy sẽ được đặt xung 
quanh một cành mọc thẳng đứng hoặc một chiếc cột theo 
kiểu “áo choàng” (Hình 4) với mặt dính hướng ra ngoài 
còn mặt sau được cố định với nhau bằng kẹp.  
Sử dụng 
Bẫy là sự kết hợp tối ưu giữa hiệu ứng thị giác (màu vàng 
huỳnh quang) và các chất dẫn dụ hóa chất (mồi tổng hợp 
cho ruồi đục quả cherry). Bẫy được treo lên cành cây hoặc 
cột bằng dây. Ống tự tiết chất nhử được lắp vào cạnh phía 
trước bên trên của bẫy và chất nhử sẽ tiết ra phía mặt dính 
của bẫy. Mặt dính này có khả năng bắt được từ 500 đến 
600 cá thể ruồi đục quả. Côn trùng bị hấp dẫn bởi hai tác 
nhân này vào bẫy và bị giữ lại trên bề mặt dính của bẫy. 

− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi, đề nghị xem Bảng 2b. 
− Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
− Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt 

bẫy, xem Bảng 4e. 

Bẫy Jackson (JT) hoặc Delta  
Mô tả khái quát 
Bẫy Jackson rỗng, hình tam giác và được 
làm bằng bìa dính màu trắng. Bẫy cao 8 
cm, dài 12,5 cm và rộng 9 cm (Hình 5). 
Các phần khác của bẫy bao gồm một tấm 
bìa hình chữ nhật màu vàng hoặc trắng 
phết keo dính để bẫy ruồi đục quả khi 
chúng đậu bên trong lòng bẫy; một nắp 
polymer hoặc một miếng bông tẩm đựng 
trong rỏ nhựa hoặc treo bằng dây; và một 
sợi dây treo đính trên đỉnh thân bẫy.  
Sử dụng  
Loại bẫy này chủ yếu được dùng với các 
chất dẫn dụ parapheromone để bắt ruồi đục quả đực. Các chất dẫn dụ được dùng với 
bẫy JT/Delta bao gồm TML, ME và CUE. Khi dùng ME và CUE, cần sử dụng thêm 

Hình 4. Bẫy dính huỳnh 
quang vàng. 

 

Hình 5. Bẫy Jackson hoặc Delta 
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một loại chất có độc tính tiêu diệt ruồi.  
Qua nhiều năm, loại bẫy này đã được sử dụng trong các chương trình loại trừ, 
khống chế hoặc tiêu diệt ruồi quả với nhiều mục đích khác nhau như nghiên cứu 
sinh thái quần thể (phát sinh theo mùa, phân bố theo chuỗi vật chủ vv.); đặt bẫy 
phát hiện và khoanh vùng; và điều tra quần thể ruồi đục quả bất dục trong khu vực 
phóng thả ruồi bất duc với số lượng lớn. Bẫy JT/Delta có thể không phù hợp trong 
một số điều kiện môi trường (ví dụ mưa hoặc bụi).  
Bẫy JT/Delta là một trong số các loại bẫy kinh tế nhất có sẵn trên thị trường hiện 
nay. Bẫy dễ vận chuyển, lắp đặt và bảo trì, có khả năng nâng cao số lượng bẫy 
được bảo trì trong một giờ công lao động so với một số loại bẫy khác.  

− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi, đề nghị xem Bảng 2a. 
− Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
− Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt 

bẫy, xem các Bảng 4b và 4e. 

Bẫy Lynfield (LT)  
Mô tả chung 
Bẫy Lynfield truyền thống có cấu tạo gồm một hộp nhựa trong suốt, hình trụ có thể 
tiêu hủy được, cao 11,5 cm, đường kính đáy 10 cm và đường kính nắp 9cm. Có bốn 
lỗ vào cách đều nhau trên thành hộp (Hình 6). Một phiên bản khác của bẫy Lynfield 
là bẫy Maghreb-Med hay còn gọi là bẫy Morocco (Hình 7).  
Sử dụng 
Bẫy sử dụng một chất dẫn dụ 
và thuốc trừ sâu nội hấp để thu 
hút và diệt trừ loài ruồi đục quả 
mục tiêu. Nắp vặn của bẫy 
thường có mã màu để phân biệt 
loại chất dẫn dụ sử dụng (đỏ, 
CE/TML; trắng, ME; vàng, 
CUE). Chất dẫn dụ được chứa 
trong một cốc nhỏ 2,5 cm treo 
trên móc xuyên qua nắp đậy 
(vặn mở) của bẫy. Bẫy sử dụng 
chất dẫn dụ parapheromone thu 
hút con đực như CUE, Capilure 
(CE), TML và ME.  
Chất dẫn dụ CUE và ME, thu hút ruồi đục quả đực được trộn với malathion. Tuy 
nhiên, vì CE và TML không có tác dụng với C. capitata hay C. rosa nên một nút 
ngâm tẩm dichlorvos được đặt trong bẫy để giết ruồi đục quả bay vào.  

− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi,  xem Bảng 2 (a và b). 

Hình 6. Bẫy Lynfield Hình 7. Bẫy Maghreb-Med 
hay Morocco 
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−  Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
−  Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt bẫy, 

xem  Bảng 4b và 4d. 

Bẫy kiểu McPhail (McP)  
Mô tả chung 
Bẫy McPhail (McP) truyền thống là 
một cốc thủy tinh hoặc nhựa trong hình 
quả lê. Bẫy cao 17,2 cm, đáy rộng 16,5 
cm và chứa được 500 ml dung môi 
(Hình 8). Các bộ phận của bẫy bao gồm 
nắp cao su hoặc nhựa đóng chặt phần 
trên của bẫy và một dây treo để treo bẫy 
trên cành cây. Phiên bản bẫy McPhail 
bằng nhựa cao 18 cm và đáy rộng 16 
cm, chứa được 500 ml dung môi (Hình 
9). Phần trên của bẫy trong suốt và 
phần đáy có màu vàng.  
Sử dụng 
Để loại bẫy này hoạt động được bình 
thường, cần phải giữ cho thân bẫy luôn 
sạch. Một số thiết kế có hai phần trong đó 
phần trên và phần đế bẫy có thể tách rời 
giúp cho việc bảo trì dễ dàng hơn (đặt lại 
mồi) và việc kiểm tra ruồi đục quả bắt 
được cũng thuận tiện hơn.  
Loại bẫy này sử dụng chất dẫn dụ lỏng, có 
nguồn gốc là protein thủy phân hoặc men 
torula/viên hàn the. Về lâu dài, viên torula 
có hiệu quả hơn protein thủy phân vì nó 
có độ pH ổn định ở mức 9,2. Độ pH trong 
hỗn hợp dung môi dẫn dụ đóng vai trò 
quan trọng trong việc thu hút ruồi đục 
quả. Khi độ pH giảm dần thành axit thì 
bẫy sẽ bắt được ít ruồi hơn.  
Để bẫy bằng viên men, trộn ba đến năm viên torula vào 500 ml nước hoặc theo chỉ 
dẫn của nhà sản xuất. Quấy đều cho tan. Khi dùng protein thủy phân, trộn protein 
thủy phân với hàn the (nếu chưa có trong protein) vào nước để đạt 5-9% nồng độ 
protein thủy phân và 3% hàn the.  
Do đặc điểm của các chất dẫn dụ được sử dụng nên loại bẫy này có tác dụng thu 
hút ruồi cái tốt hơn. Các chất dẫn dụ thực phẩm về bản chất thường không có tính 

Hình 8. Bẫy McPhail. 

     

Hình 9. Bẫy McPhail nhựa 
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đặc trưng nên bẫy McP thường bắt nhiều cá thể ruồi tephritid không phải mục tiêu 
và ruồi không thuộc tephritid bên cạnh bắt đúng đối tượng dịch hại.  
Loại bẫy McP được sử dụng kết hợp với các loại bẫy khác trong các chương trình 
kiểm soát ruồi đục quả. Tại các khu vực đang tiến hành hoạt đông khống chế và 
tiêu diệt, loại bẫy này được dùng chủ yếu để giám sát số lượng ruồi cái. Việc bắt 
ruồi cái có vai trò then chốt trong đánh giá số lượng ruồi sinh sản trong một quần 
thể tự nhiên để tiến hành chương trình bất dục côn trùng (SIT). Trong các chương 
trình bất dục ruồi đực hoặc chương trình tiêu diệt ruồi đực (MAT), bẫy McP được 
dùng như một công cụ để điều tra số lượng quần thể bằng cách nhắm đến cá thể cái 
hoang dã trong khi các loại bẫy khác (ví dụ bẫy Jackson) sử dụng các chất hấp dẫn 
con đực để bắt các cá thể đực đã bị bất dục và các bẫy này chỉ được dùng cho các 
chương trình dùng kỹ thuật SIT. Ngoài ra, tại các vùng không nhiễm dịch ruồi đục 
quả, bẫy McP là dụng cụ quan trọng trong hệ thống bẫy các loài ruồi đục quả ngoại 
lai do bẫy có khả năng bắt được những loài ruồi đục quả có ý nghĩa về kiểm dịch 
nhưng chưa xác định chất dẫn dụ đặc thù.  
Bẫy McP dùng chất dẫn dụ protein lỏng tốn rất nhiều công lao động. Việc bảo trì và 
đặt lại mồi nhử rất mất thời gian và số lượng bẫy được bảo trì trong một ngày làm 
việc bình thường chỉ bằng một nửa các loại bẫy khác được mô tả trong phụ lục này.  

−  Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi, xem Bảng 2b. 
−  Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
−  Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt bẫy, 

xem Bảng 4a, 4b, 4d và 4e. 

Bẫy phễu cải tiến (VARs+) 
Mô tả chung 
Bẫy phễu cải tiến có cấu tạo gồm một phễu nhựa và 
phần hộp đựng ruồi bên dưới (Hình 10). Phần mái bên 
trên có một lỗ lớn (đường kính 5 cm), trên đó có lắp 
thêm một hộp bắt ruồi (nhựa trong). 
Sử dụng 
Vì bẫy không sử dụng chất dính nên gần như số lượng 
ruồi đục quả  bắt được là không giới hạn và tuổi thọ sử 
dụng cao. Mồi nhử được gắn vào phần phía trên của 
bẫy nên ống đựng mồi nhử được lắp ở giữa lỗ hổng 
trên mái. Một miếng lưới tẩm chất diệt ruồi được đặt 
bên trong cả phần thân trên và dưới của bẫy để giết 
ruồi đục quả bay vào. 
 

Hình 10. Bẫy phễu cải tiến.  
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Bẫy Multilure (MLT) 
Mô tả chung 
Bẫy đa Multilure (MLT) là một phiên bản của bẫy McPhail được miêu tả ở trên. 
Bẫy cao 18 cm và có đáy rộng 15 cm. Bẫy có thể chứa 750 ml chất lỏng (Hình 11). 
Nó có cấu tạo là một hộp nhựa hình trụ có hai phần lắp ghép. Phần trên trong suốt 
và phần đế bên dưới màu vàng. Phần bên trên và phần đế có thể tách rời để tiện cho 
việc vệ sinh và đặt lại mồi nhử. Phần trong suốt bên trên của bẫy tương phản với 
phần đế màu vàng làm tăng khả năng bắt ruồi của bẫy. Một sợi dây móc được nối 
vào phần thân trên của bẫy để treo bẫy trên cành cây.  
Use  
Loại bẫy này tuân theo nguyên lý hoạt động 
của bẫy McP. Tuy nhiên, một bẫy MLT dùng 
chất dẫn dụ tổng hợp khô có hiệu quả hơn 
một bẫy MLT hoặc McP dùng chất dẫn dụ 
protein lỏng. Một khác biệt quan trọng nữa là 
bẫy MLT sử dụng chất dẫn dụ tổng hợp khô 
dễ vệ sinh hơn và tốn ít sức lao động hơn bẫy 
McP. Khi sử dụng các chất dẫn dụ thực phẩm 
tổng hợp, ống đựng được gắn vào thành bên 
trong của phần thân bẫy hình trụ bên trên 
hoặc được treo trong bẫy. Để bẫy hoạt động 
hiệu quả thì phần bên trên của bẫy phải được 
vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo luôn trong suốt.  
Khi sử dụng MLT như một bẫy ướt, phải pha 
thêm chất hoạt động bề mặt vào nước. Trong 
điều kiện thời tiết nóng, có thể sử dụng  
propylene glycol 10% để hạn chế lượng nước 
bốc hơi và tốc độ phân hủy của ruồi trong bẫy.  
Khi sử dụng MLT như một bẫy khô, một chất 
trừ sâu thích hợp (kỵ nước hoặc không kỵ 
nước) như dichvorlos hoặc deltamethrin (DM) 
được đặt trong bẫy để diệt ruồi đục quả. DM được tẩm lên một sợi dây polyethylene 
đặt trong phần sàn nhựa trên của bẫy. Ngoài ra, DM có thể được dùng để tẩm cho 
lưới bắt muỗi và sẽ có hiệu quả trong vòng sáu tháng. Lưới phải được dính cố định 
vào thành trên của bẫy. 

− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi,  xem Bảng 2b. 
− Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
− Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt bẫy, 

xem Bảng 4a, 4b, 4c và 4d. 

Hình 11. Bẫy Multilure. 
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Bẫy khô hở đáy (OBDT) hoặc bẫy (Phase IV)  
Mô tả chung  
Loại bẫy này là một bẫy khô hình trụ hở đáy có 
thể được làm từ nhựa mờ màu xanh lá cây hoặc 
bìa xanh lá phủ sáp. Thân trụ cao 15,2 cm, đường 
kính đỉnh 9 cm và đường kính đáy 10 cm (Hình 
12). Nắp đỉnh của bẫy trong suốt. Thân bẫy có ba 
lỗ (đường kính 2,5 cm) bố trí cách đều nhau trên 
thân hình trụ ở quãng giữa từ đỉnh đến đáy hở của 
bẫy, và được gắn với nhau bằng keo dính. Một dây 
treo được móc vào nắp trên của bẫy để treo bẫy 
lên cành cây.  
Sử dụng 
Có thể sử dụng chất dẫn dụ hóa học tổng hợp gốc 
thực phẩm hấp dẫn con cái để bắt C. capitata. Tuy 
nhiên, nó cũng có thể được dùng để bắt cả ruồi 
đực. Chất dẫn dụ tổng hợp được gắn vào thành 
bên trong của thân trụ. Việc làm vệ sinh bẫy rất 
thuận tiện vì mối ghép dính của thân bẫy cho phép 
tháo rời và thay thế, cũng giống như ở bẫy JT. 
Loại bẫy này tiết kiệm chi phí hơn loại bẫy nhựa hoặc bẫy thủy tinh McP.  

− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi, đề nghị xem Bảng 2b. 
− Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
− Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt bẫy, 

xem Bảng 4d. 

Bẫy quả cầu đỏ (RS)  
Mô tả chung 
Bẫy là một khối cầu màu đỏ đường kính 8 cm (Hình 
13). Bẫy mô phỏng kích thước và hình dáng một quả 
táo chín. Cũng có thể sử dụng phiên bản bẫy màu 
xanh. Bẫy được quết một lớp keo dính và dùng mồi 
nhử là hương trái cây tổng hợp butyl hexanoate, giống 
với mùi quả chín. Trên đỉnh bẫy có một móc treo để 
người sử dụng có thể treo bẫy lên cành cây.  
Sử dụng 
Bẫy màu xanh hoặc đỏ có thể được dùng mà không 
cần mồi nhử nhưng chúng sẽ hiệu quả hơn nhiều khi 
sử dụng chất dẫn dụ. Ruồi đục quả trưởng thành và 
chuẩn bị đẻ trứng thường bị thu hút bởi loại bẫy này.  

Hình 11. Bẫy Multilure. 

Hình 12. Bẫy khô hở đáy 
(Phase IV). 

Hình 13. Bẫy quả cầu đỏ 



ISPM 26 Thiết lập vùng không nhiễm ruồi đục quả (tephritidae)  

 36 

Loại bẫy này thu hút được rất nhiều loại côn trùng khác vì thế cần phân loại cẩn 
thận để xác định loài ruồi đục quả mục tiêu trong số các cá thể côn trùng bắt được 
trong bẫy. 

− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi,  xem Bảng 2b. 
− Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
− Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt 

bẫy, xem Bảng 4e. 

Bẫy Sensus (SE)  
Mô tả chung 
Bẫy Sensus có cấu tạo gồm một xô nhựa cao 12,5 
cm, đường kính 1,5 cm (Hình 14). Phần thân bẫy 
trong suốt và phần nắp treo màu xanh có lỗ bên 
dưới. Móc treo được gắn trên nắp bẫy để treo bẫy 
lên cành cây.  
Sử dụng  
Đây là loại bẫy khô và sử dụng chất dẫn dụ 
parapheromones để bắt ruồi đực và chất dẫn dụ 
tổng hợp gốc thực phẩm dạng khô cho ruồi đục 
quả cái. Một viên dichvorlos được đặt ở nắp bẫy để diệt ruồi vào bẫy. 

− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi,  xem Bảng 2 (a và b). 
− Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
− Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt bẫy, 

xem Bảng 4d. 

Bẫy Steiner (ST) 
Mô tả chung 
Bẫy Steiner là một ống nhựa trong hình trụ hở hai 
đầu. Bẫy Steiner truyền thống dài 14,5 cm và có 
đường kính 11,5 cm (Hình 15). Có một số phiên 
bản bẫy Steiner như bẫy Steiner dài 12 cm và 
đường kính 10 cm (Hình 16) và dài 14 cm, đường 
kính 8,5 cm (Hình 17). Một móc treo được gắn 
vào thân bẫy để treo bẫy lên cành cây. 
Sử dụng 
Loại bẫy này sử dụng chất dẫn dụ parapheromone TML, ME và CUE thu hút ruồi 
đực. Chất dẫn dụ được treo ở trung tâm của thân bẫy. Chất dẫn dụ có thể được tẩm 
trong một nút bấc bông với liều lượng 2-3 ml parapheromone hoặc trong ống tự 
tiết chất dẫn dụ và thuốc trừ sâu (thường là malathion, dibrom hoặc deltamethrin). 

      

Hình 14. Bẫy Sensus. 

Hình 15. Bẫy Steiner truyền thống. 
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− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với 
từng loài ruồi, đề nghị xem Bảng 2b. 

− Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực 
địa), xem Bảng 3. 

− Để sử dụng trong các tình huống khác 
nhau và khuyến cáo mật độ đặt bẫy, xem 
các Bảng 4b và 4d. 

Bẫy Tephri (TP) 
Mô tả chung 
Bẫy Tephri tương tự như loại bẫy McP. Bẫy gồm 
một ống hình trụ dài 15 cm, đường kính 12 cm 
và có sức chứa 450 ml chất lỏng (Hình 18). Nó 
có phần đáy màu vàng và thân trên trong suốt có 
thể tách rời để dễ vệ sinh. Có các lỗ vào quanh 
phần đáy trụ màu vàng và mặt đáy có cửa để mở 
bẫy. Bên trong thân trên của bẫy có một tấm 
bảng để chất dẫn dụ. Một móc treo được bố trí ở 
thân bẫy để treo vào thân cây. 
Sử dụng 
Bẫy sử dụng mồi nhử là protein thủy phân nồng độ 9%; tuy nhiên cũng có thể dùng 
các chất dẫn dụ protein lỏng như miêu tả trong 
phần bẫy McP truyền thống bằng thủy tinh hoặc 
dùng với chất dẫn dụ thực phẩm tổng hợp khô 
cho con cái và dùng với TML như trong bẫy 
JT/Delta và bẫy bảng vàng. Nếu sử dụng chất dẫn 
dụ protein lỏng hoặc với chất dẫn dụ tổng hợp 
khô kết hợp với hệ thống bẫy chất lỏng và không 
có các lỗ trên thân bẫy thì không cần sử dụng 
thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, khi dùng như 
một bẫy khô có lỗ trên thân thì dung môi thuốc 
diệu sâu bọ (ví dụ malathion) được tẩm vào một 
nút bấc hoặc phải sử dụng một loại chất tiêu diệt 
khác để tránh việc côn trùng bị bắt có thể thoát ra 
ngoài. Các loại thuốc trừ sâu hại khác có thể thích 
hợp cho loại bẫy này bao gồm dichvorlos hoặc 
deltamethrin (DM), sẽ được đặt trong bẫy để giết ruồi đục quả. DM được tẩm lên 
các sợi polyethylene đặt bên trên tấm nhựa ở phần trên của bẫy. Ngoài ra, DM có 
thể được sử dụng trên lưới bắt muỗi và có hiệu quả trong vòng sáu tháng sử dụng. 
Lưới phải được dính cố định trong bẫy.   

Hình 17. Phiên bản bẫy Steiner 
 

Hình 16. Phiên bản bẫy Steiner 

Hình 18. Bẫy Tephri. 
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− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi, xem Bảng 2 (a và b). 
− Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
− Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt bẫy, 

xem Bảng 4b và 4d.  

Bẫy tấm vàng (YP)/ Bẫy Rebell (RB)  
Mô tả chung 
Bẫy YP cấu tạo gồm một tấm bìa hình chữ nhật (23 
cm x 14 cm) được bọc nhựa (Hình 19). Miếng bìa 
chữ nhật này được quét một lớp chất dính mỏng ở 
cả hai mặt. Bẫy Rebell là loại bẫy YP nổi với hai 
tấm bìa vàng lồng vào nhau thành hình chữ thập (15 
cm x 20 cm) được làm bằng nhựa (polypropylene) 
nên bẫy có độ bền rất cao (Hình 20). Bẫy cũng 
được quét một lớp chất dính mỏng ở cả hai mặt của 
hai tấm bảng. Một móc treo được bố trí trên đỉnh 
bẫy để treo bẫy trên cành cây.   
Sử dụng 
Loại bẫy này có thể dùng như bẫy thị lực và dùng với mồi nhử là TML, spiroketal 
hoặc muối ammonium (ammonium acetate). Chất 
dẫn dụ có thể được đựng trong ống đựng tự tiết 
như ống polymer. Các chất dẫn dụ được quét lên 
bề mặt bẫy. Chất dẫn dụ cũng có thể được trộn 
chung với lớp dính của tấm bảng. Với cấu tạo hai 
mặt làm tăng diện tích tiếp xúc, loại bẫy này có 
hiệu quả bắt ruồi cao hơn JT và bẫy McPhail. 
Cần chú ý rằng loại bẫy này đòi hỏi quy trình đặc 
biệt trong vận chuyển, lấy mẫu và kiểm tra ruồi 
đục quả vì chúng rất dính nên mẫu vật có thể bị 
phá hủy trong quá trình xử lý. Mặc dù loại bẫy này có thể dùng được trong hầu hết 
các chương trình kiểm soát nhưng chúng chỉ được khuyến cáo dùng cho các giai 
đoạn sau khi diệt trừ dịch hại và cho các khu vực không nhiễm dịch bệnh, nơi cần 
các loại bẫy đặc biệt nhạy. Loại bẫy này không nên dùng trong các khu vực thả 
ruồi đục quả bất dục. Cần lưu ý rằng màu vàng và cấu tạo bẫy cho phép bắt được 
nhiều loại côn trùng khác bao gồm cả kẻ thù tự nhiên của ruồi đục quả và côn 
trùng thụ phấn.  

− Sử dụng loại bẫy và chất dẫn dụ đối với từng loài ruồi, xem Bảng 2 (a và b). 
− Để đặt lại mồi nhử (tuổi thọ trên thực địa), xem Bảng 3. 
− Để sử dụng trong các tình huống khác nhau và khuyến cáo mật độ đặt bẫy, 

xem Bảng 4b, 4c, 4d và 4e.  

Hình 19. Bẫy tấm vàng. 

    

     

Hình 20. Bẫy Rebell 
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4. Quy trình đặt bẫy 

4.1   Phân bố không gian của bẫy  
Việc phân bố không gian của bẫy sẽ tùy thuộc vào mục đích của điều tra, 
đặc điểm của khu vực, đặc tính sinh học của loài ruồi đục quả và sự tương 
tác giữa chúng với vật chủ cũng như mức độ hiệu quả của chất dẫn dụ và 
bẫy. Ở những vùng chuyên canh cây ăn quả thương mại tập trung và 
những khu vực đô thị và ngoại ô có nhiều vật chủ, bẫy thường được triển 
khai theo mạng lưới có phân bố đồng đều.  
Tại những vùng trồng cây ăn quả thương mại không tập trung, khu vực 
nông thôn và vùng lân cận nơi vật chủ tồn tại, mạng lưới bẫy thường được 
phân bổ dọc các tuyến đường tiếp cận với vật chủ.  
Trong các chương trình khống chế và diệt trừ dịch hại, mạng lưới bẫy mở rộng 
thường được bố trí trong toàn khu vực đang được đặt dưới các hoạt động kiểm soát 
và điều tra.  
Mạng lưới bẫy cũng được triển khai như một phần của chương trình phát hiện dịch 
bệnh sớm đối với một số loài ruồi đục quả mục tiêu. Trong những trường hợp này, 
bẫy được đặt ở những khu vực có nguy cơ cao như các cửa khẩu, chợ trái cây, bãi 
rác đô thị. Mạng lưới này có thể được hỗ trợ bởi hệ thống bẫy đặt dọc các tuyến 
đường để phân vùng và tại các vùng sản xuất gần hoặc liền kề với biên giới, cửa 
khẩu và đường quốc lộ.  

4.2   Triển khai bẫy (đặt bẫy)  
Việc triển khai bẫy liên quan đến việc bố trí vị trí bẫy trên thực tế. Một trong những 
yếu tố quan trọng nhất trong việc triển khai bẫy là lựa chọn vị trí đặt bẫy thích hợp. 
Cần có một danh sách vật chủ ruồi đục quả chính, vật chủ thứ cấp và không thường 
xuyên, cùng với triệu chứng nhiễm dịch, phân bố và số lượng của chúng. Những 
thông tin cơ bản này giúp xác định vị trí và việc phân bố bẫy hợp lý trên thực tế và 
cũng giúp cho việc lên kế hoạch hiệu quả cho một chương trình tái đặt bẫy.  
Nếu có thể, bẫy pheromone được đặt tại những vùng ruồi giao phối. Ruồi đục quả 
thường giao phối trên cây vật chủ hoặc gần đó. Chúng lựa chọn những điểm râm 
mát có đốm nắng và ở phía cây đón gió. Những điểm đặt bẫy thích hợp khác là 
mặt hướng đông của cây, phía đón ánh nắng sớm, những vị trí trên cây có thể bảo 
vệ ruồi đục quả trước gió lớn và kẻ thù của chúng. Trong một số trường hợp cụ 
thể, móc treo bẫy có thể cần được quét thuốc trừ sâu để ngăn kiến có thể ăn mất 
ruồi đục quả bắt được.  
Các bẫy protein nên được bố trí ở những điểm râm mát trên cây vật chủ. Trong 
trường hợp này, bẫy nên được lắp trên cây vật chủ chính trong suốt giai đoạn quả 
phát triển. Nếu không có cây vật chủ chính thì cây vật chủ thứ cấp có thể thay thế. 
Tại các vùng không có cây vật chủ, bẫy nên đặt trên cây có chỗ trú, bảo vệ và 
cung cấp thức ăn cho ruồi đục quả trưởng thành.  
Bẫy nên được đặt ở phần trên của tán cây chủ, tùy theo độ cao của cây và đón hướng 
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gió. Bẫy không nên hướng trực tiếp về phía mặt trời, hướng gió to hoặc bụi bẩn. Điều 
tối quan trọng là phải để cửa bẫy thông thoáng, không bị che bởi cành cây, lá cây hay 
các vật cản khác như mạng nhện để đảm bảo lối vào cho ruồi đục quả.  
Không nên đặt nhiều bẫy dùng các chất dẫn dụ khác nhau trên cùng một cây vì chúng 
có thể ảnh hưởng lẫn nhau, làm giảm hiệu quả của bẫy. Ví dụ, đặt một bẫy TML thu 
hút ruồi đực C. capitata với một bẫy protein trên cùng một cây sẽ làm giảm số ruồi 
cái bắt được trong bẫy protein vì TML là một chất kỵ với con cái. 
Bẫy nên được đặt lại tùy theo tình trạng phát triển của trái cây chủ trong khu 
vực cũng như đặc điểm sinh học của ruồi đục quả. Bằng cách bố trí lại bẫy, có 
thể giám sát được số lượng quần thể ruồi đục quả trong cả năm và tăng số lượng 
điểm được kiểm tra dịch bệnh ruồi đục quả.  

4.3   Lập bản đồ bẫy  
Một khi bẫy được bố trí tại các địa điểm được lựa chọn theo mật độ và cách phân 
bố hợp lý, cần ghi chép lại vị trí của bẫy. Nên lập bản đồ vị trí các bẫy, sử dụng hệ 
thống định vị toàn cầu (GPS) nếu có thể. Nên chuẩn bị bản đồ hoặc phác thảo vị trí 
bẫy và các khu vực xung quanh vùng đặt bẫy.  
Việc sử dụng GPS và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý mạng lưới bẫy 
đã được chứng minh là một công cụ rất hiệu quả. GPS cho phép đối chiếu và phối 
hợp vị trí của mỗi bẫy và thông tin này sau đó sẽ được cập nhật vào GIS.  
Ngoài dữ liệu định vị GPS hoặc trong trường hợp không có dữ liệu GPS về vị trí 
bẫy, thông tin về vị trí bẫy nên bao gồm các cột mốc tự nhiên dễ nhận biết. Trong 
trường hợp đặt bẫy trên các cây vật chủ trong vùng đô thị hoặc ngoại ô, thông tin vị 
trí bẫy cần bao gồm địa chỉ đầy đủ tại nơi đặt bẫy. Thông tin về bẫy cần phải chi 
tiết để các đội kiểm tra và giám sát làm nhiệm vụ bảo trì bẫy có thể dễ dàng tìm 
được vị trí bẫy.  
Cần lập một cơ sở dữ liệu hoặc hồ sơ ghi chép về tất cả các loại bẫy lắp đặt và các 
loại bẫy phụ trợ tương ứng, cùng dữ liệu về việc bảo trì bẫy, ngày thực hiện, người 
thực hiện, đặt lại mồi, số lượng ruồi bắt được và nếu có thể ghi chép lại về cả về địa 
điểm thu thập ruồi như đặc điểm sinh thái của địa điểm. GIS cung cấp các bản đồ 
có độ phân giải cao cho phép xác định vị trí chính xác của từng bẫy và các thông 
tin hữu dụng khác như vị trí chính xác của điểm phát hiện ruồi đục quả, hồ sơ lưu 
trữ về phân bổ địa lý của ruồi đục quả, quy mô tương đối của quần thể trong khu 
vực xác định và mức độ lan tràn khi dich bệnh xẩy ra. Thông tin này vô cùng quan 
trọng trong việc lên kế hoạch cho các hoạt động kiểm soát để đảm bảo các loại mồi 
phun và ruồi đục quả triệt sản được đặt đúng chỗ và tiết kiệm.  

4.4    Kiểm tra và bảo trì bẫy  
Thời gian bảo trì bẫy thay đổi tùy theo từng hệ thống bẫy và thời hạn của chất dẫn 
dụ với lưu ý rằng việc tính thời gian cần được hỗ trợ bằng việc kiểm tra hiện trường 
và đánh giá hiệu quả (xem Bảng 3). Việc bắt ruồi đục quả phần nào phụ thuộc vào 
việc bảo trì bẫy có tốt hay không. Việc này bao gồm đặt lại mồi nhử và duy trì bẫy 
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trong tình trạng sạch sẽ và hoạt động bình thường. Bẫy cần liên tục duy trì được 
khả năng tiêu diệt ruồi đục quả và bảo quản tốt các cá thể ruồi đục quả mục tiêu đã 
bắt được.  
Các chất dẫn dụ phải được sử dụng với liều lượng và nồng độ phù hợp và được 
thay thế theo thời gian nhà sản xuất khuyến cáo. Nồng độ chất dẫn dụ thay đổi theo 
điều kiện môi trường. Tại các vùng  khô nóng, chất dẫn dụ thường được dùng với 
liều lượng cao hơn các khu vực mát mẻ và ẩm ướt. Vì vậy, bẫy sử dụng trong vùng 
khí hậu mát mẻ thường phải ít đặt lại mồi ít hơn so với các vùng khí hậu nóng.  
Thời gian kiểm tra (kiểm tra lượng ruồi đục quả bắt được) nên được điều chỉnh căn 
cứ theo điều kiện môi trường phổ biến, tình trạng dịch hại và đặc điểm sinh học của 
ruồi đục quả tùy theo từng trường hợp. Thời gian này có thể thay đổi trong khoảng 
từ 1 đến 30 ngày, ví dụ 7 ngày tại các khu vực nơi tồn tại quần thể ruồi đục quả và 
14 ngày tại các vùng không nhiễm dịch. Trong trường hợp phục vụ cho điều tra 
khoanh vùng thì thời gian kiểm tra có thể thường xuyên hơn, phổ biến trong 
khoảng hai đến ba ngày một lần.  
Tránh xử lý nhiều hơn cùng một loại mồi nhử một lúc nếu sử dụng đồng thời nhiều 
loại mồi tại một địa điểm đặt bẫy. Việc các chất dẫn dụ khác nhau bị trộn lẫn (ví dụ 
Cue và ME) có thể làm giảm hiệu quả của bẫy và làm cho công tác giám định trong 
phòng thí nghiệm trở nên khó khăn hơn. Khi thay chất dẫn dụ, điều quan trọng là phải 
tránh làm đổ hoặc dính ra mặt ngoài của bẫy hoặc ra mặt đất. Việc này có thể làm 
giảm khả năng ruồi đục quả chui vào bẫy. Với các loại bẫy dính, cần lưu ý tránh làm 
dây chất dính ra các phần không dùng để bắt ruồi của bẫy cũng như ra lá và cành cây 
xung quanh bẫy. Bản chất của các chất dẫn dụ là rất dễ bay hơi và phải thận trọng khi 
cất trữ, đóng gói, sử dụng và tiêu hủy các chất dẫn dụ để đảm bảo an toàn.  
Số lượng bẫy bảo trì trên một người một ngày có thể thay đổi tùy theo loại bẫy, mật 
độ bẫy, điều kiện môi trường và địa hình cũng như kinh nghiệm của người thực 
hiện. Tại các vùng có số lượng bẫy lớn, việc bảo trì có thể diễn ra trong nhiều ngày. 
Trong trường hợp này, mạng lưới bẫy có thể được bảo trì thông qua một số “tuyến 
đường” hoặc “đường chạy” để đảm bảo tất cả các bẫy đều được kiểm tra, bảo trì và 
không bị bỏ sót.  

4.5   Lưu trữ hồ sơ đặt bẫy 
Để lưu trữ dữ liệu về việc đặt bẫy nhằm củng cố các kết quả điều tra, cần thu thập 
những thông tin sau: vị trí đặt bẫy, cây trồng nơi đặt bẫy, loại bẫy và chất dẫn dụ, 
ngày kiểm tra và bảo trì, và loài ruồi đục quả mục tiêu bắt được. Bất kì thông tin 
nào được cho là cần thiết có thể được bổ sung vào dữ liệu. Duy trì kết quả này 
trong một vài mùa có thể cung cấp những thông tin hữu dụng về sự phân bố của 
quần thể ruồi đục quả.  

4.6   Số lượng ruồi bắt được trên một bẫy một ngày 
Số lượng ruồi bắt được trong một bẫy một ngày (FTD) là một chỉ số cho thấy số 
lượng ruồi trung bình của loài mục tiêu bị bắt trong một bẫy một ngày trong một 
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quãng thời gian xác định mà bẫy được dùng trên hiện trường.  
Số liệu này được sử dụng làm công cụ so sánh quy mô của các quần thể dịch hại 
trưởng thành tại một địa điểm và thời gian nhất định.  
Nó cũng được dùng làm cơ sở để so sánh với quy mô của các quần thể trước, trong 
và sau khi áp dụng chương trình kiểm soát ruồi đục quả. FTD cần được sử dụng 
trong tất cả các báo cáo về bẫy ruồi đục quả.  
FTD có thể được sử dụng để so sánh trong một chương trình; tuy nhiên, để so sánh 
hiệu quả giữa các chương trình khác nhau thì phải dựa trên cùng một loại ruồi đục 
quả, hệ thống bẫy và mật độ bẫy.  
Tại những khu vực nơi tiến hành chương trình thả ruồi đục quả triệt sản, FTD được 
dùng làm công cụ so sánh số lượng ruồi đục quả triệt sản và ruồi đục quả tự nhiên.  
FTD được tính bằng công thức: tổng số ruồi đục quả bắt được (F) chia cho tích của 
tổng số bẫy điều tra (T) với số ngày trung bình giữa các lần kiểm tra bẫy (D). Công 
thức như sau:  

TxD
FFTD =  

5.  Mật độ bẫy 
Việc bố trí mật độ bẫy phù hợp cho công tác điều tra là rất quaSn trọng và điều đó 
sẽ củng cố độ tin cậy của kết quả điều tra. Mật độ bẫy cần được điều chỉnh trên cơ 
sở nhiều yếu tố, bao gồm loại hình điều tra, hiệu quả bẫy, vị trí (chủng loại và sự 
hiện diện của vật chủ, khí hậu và địa hình), tình trạng dịch hại và loại mồi nhử. Đối 
với yếu tố chủng loại và sự xuất hiện của vật chủ, cũng như nguy cơ liên quan, các 
vị trí sau cần được xem xét:  

− Khu vực sản xuất 
− Khu vực giáp ranh 
− Khu vực đô thị 
− Các cửa ngõ (và các khu vực có nguy cơ cao như chợ trái cây). 

Mật độ bẫy cũng có thể thay đổi giảm dần từ khu vực sản xuất tới khu vực giáp 
ranh, khu đô thị và các cửa ngõ. Ví dụ tại khu vực không nhiễm dịch hại, cần thiết 
lập mật độ bẫy cao ở các cửa ngõ có nguy cơ và mật độ thấp hơn ở các vườn trồng 
trái cây thương mại. Hoặc tại các khu vực đang tiến hành biện pháp hạn chế dịch 
bệnh, ví dụ như khu vực nhiễm dịch bệnh thấp hoặc khu vực áp dụng cácj tiếp cận 
hệ thống, nơi xuất hiện các loài mục tiêu việc bố trí mật độ bẫy lại ngược lại, mật 
độ cao tại nơi canh tác và giảm dần ở các cửa ngõ. Các trường hợp khác như khu 
đô thị có nguy cơ cao cũng cần được xem xét khi đánh giá mật độ bẫy.  
Bảng 4a-4f biểu thị mật độ bẫy cho các loài ruồi đục quả khác nhau trong các 
trường hợp phổ biến. Những mật độ này được nghiên cứu trên cơ sở các kết quả 
điều tra, tính khả thi và hiệu quả chi phí. Mật độ bẫy cũng phụ thuộc vào các hoạt 
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động giám sát khác như loại hình và cường độ lấy mẫu trái cây để phát hiện ruồi 
đục quả chưa trưởng thành. Trong những trường hợp đang tiến hành các chương 
trình giám sát kết hợp cùng các hoạt động lấy mẫu, mật đỗ bẫy có thể thấp hơn mức 
trong bảng 4a-4f.  
Mật độ bẫy gợi ý trong Bảng 4a-4f cũng đã tính đến các yếu tố kỹ thuật sau:  

− Nhiều mục tiêu điều tra và tình trạng dịch hại 
− Các loài ruồi đục quả mục tiêu (Bảng 1) 
− Nguy cơ dịch hại tại các vùng sản xuất (khu canh tác và khu vực khác). 

Trong các khu vực được khoanh vùng, mật độ bẫy đề xuất nên được áp dụng tại các 
khu vực có khả năng xuất hiện ruồi đục quả cao như vùng trồng vật chủ chính và 
có đường lan truyền (ví dụ vùng canh tác với khu công nghiệp). 

Bảng 4a. Mật độ bẫy đề xuất đối với Anastrepha spp. 

Đặt bẫy Loại bẫy1 Chất 
dẫn dụ Mật độ bẫy/km2 (2) 

   Vùng 
sản xuất 

Vùng 
ven Đô thị Của 

ngõ3 
Điều tra giám sát, không  
phòng trừ MLT/McP 2C-1/PA 0,25-1 0,25-0.,5 0,25-0,5 0,25-0,5 

Điều tra giám sát để 
khống chế MLT/McP 2C-1/PA 2-4 1-2 0,25-0,5 0,25-0,5 

Điều tra khoanh vùng  tại 
FF-ALPP sau khi quần thể 
ruồi đục quả tăng bất ngờ 

MLT/McP 2C-1/PA 3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra giám sát để diệt 
trừ MLT/McP 2C-1/PA 3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra phát hiện tại FF-
PFA để xác minh dịch hại 
không xuất hiện 

MLT/McP 2C-1/PA 1-2 2-3 3-5 5-12 

Điều tra khoanh vùng tại 
FF-PFA sau khi phát hiện 
ruồi  bên cạnh điều tra phát 
hiện4 

MLT/McP 2C-1/PA 20-50 20-50 20-50 20-50 

1 Có thể kết hợp các loại bẫy khác nhau để đạt số lượng tổng thể. 
(2) Tính tổng số tất cả các bẫy. 
3 Kể cả các điểm có nguy cơ cao khác. 
4 Tính cả đặt bẫy mật độ cao tại khu vực ngay sát với nơi phát hiện (vùng lõi). Tuy nhiên mật độ có thể giảm theo 
hướng các vùng đặt bẫy xung quanh. 
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Loại bẫy  Chât dẫn dụ  

McP Bẫy McPhail 2C-1 AA+Pt 

  AA Ammonium acetate 

  Pt Putrescine 

MLT Bẫy Multilure PA Dẫn dụ protein 

Bảng 4b. Mật độ bẫy đề xuất đối với Bactrocera spp. phản ứng với 
methyl eugenol (ME), cuelure (CUE) và Các chất dẫn dụ thực phẩm 
(PA = chất dẫn dụ protein) 

Đặt bẫy Loại bẫy1 Chất 
dẫn dụ Mật độ bẫy/km2 (2) 

   Vùng 
sản xuất 

Vùng 
ven Đô thị Của 

ngõ3 

Điều tra giám sát, không  
phòng trừ 

JT/ST/TP/L
T/MM/ 
MLT/McP/
ET 

ME/CUE/
PA 0,25-1.,0 0,2-0.,5 0.2-0,5 0,2-0,5 

Điều tra giám sát để 
khống chế 

JT/ST/TP/L
T/MM/ 
MLT/McP/E
T 

ME/CUE/
PA 2-4 1-2 0,25-0,5 0,25-0,5 

Điều tra khoanh vùng  tại 
FF-ALPP sau khi quần thể 
ruồi đục quả tăng bất ngờ 

JT/ST/TP/
MLT/LT/ 
MM/McP/Y
P/ET 

ME/CUE/
PA 3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra giám sát để diệt 
trừ 

JT/ST/TP/
MLT/LT/ 
MM/McP/E
T 

 

ME/CUE/
PA 3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra phát hiện tại FF-
PFA để xác minh dịch hại 
không xuất hiện 

CH/ST/LT/
MM/ML 
T/McP/TP/
YP/ET 

ME/CUE/
PA 1 1 1-5 3-12 

Điều tra khoanh vùng tại 
FF-PFA sau khi phát hiện 
ruồi  bên cạnh điều tra phát 
hiện4 

JT/ST/TP/
MLT/LT/ 
MM/McP/Y
P/ET 

ME/CUE/
PA 20-50 20-50 20-50 20-50 

1 Có thể kết hợp các loại bẫy khác nhau để đạt số lượng tổng thể. 
(2) Tính tổng số tất cả các bẫy. 
3 Kể cả các điểm có nguy cơ cao khác. 
4 Tính cả đặt bẫy mật độ cao tại khu vực ngay sát với nơi phát hiện (vùng lõi). Tuy nhiên mật độ có thể giảm theo 
hướng các vùng đặt bẫy xung quanh. 
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Loại bẫy  Chât dẫn dụ  

CH Bẫy ChamP ME Methyleugenol 

ET Bẫy Easy CUE Cuelure 

JT Bẫy Jackson PA Chất dẫn dụ protein 

McP Bẫy McPhail   

MLT Bẫy Multilure   

MM Bẫy Maghreb - Med 
hoặc Morocco 

  

ST Bẫy Steiner   

TP Bẫy Tephri   

YP Bẫy Tấm vàng   

Bảng 4c. Mật độ bẫy đề xuất đối với Bactrocera oleae 

Đặt bẫy Loại bẫy1 Chất 
dẫn dụ Mật độ bẫy/km2 (2) 

   Vùng 
sản xuất 

Vùng 
ven Đô thị Của 

ngõ3 
Điều tra giám sát, không  
phòng trừ 

MLT/CH/Y
P/ET/McP 

AC+SK/P
A 0,5-1,0 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 

Điều tra giám sát để 
khống chế 

MLT/CH/Y
P/ET/McP 

AC+SK/P
A 2-4 1-2 0,25-0,5 0,25-0,5 

Điều tra khoanh vùng  tại 
FF-ALPP sau khi quần thể 
ruồi đục quả tăng bất ngờ 

MLT/CH/Y
P/ET/McP 

AC+SK/P
A 3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra giám sát để diệt 
trừ 

MLT/CH/Y
P/ET/McP 

AC+SK/P
A 3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra phát hiện tại FF-
PFA để xác minh dịch hại 
không xuất hiện 

MLT/CH/Y
P/ET/McP 

AC+SK/P
A 1 1 2-5 3-12 

Điều tra khoanh vùng tại 
FF-PFA sau khi phát hiện 
ruồi  bên cạnh điều tra phát 
hiện4 

MLT/CH/Y
P/ET/McP 

AC+SK/P
A 20-50 20-50 20-50 20-50 

1 Có thể kết hợp các loại bẫy khác nhau để đạt số lượng tổng thể. 
(2) Tính tổng số tất cả các bẫy. 
3 Kể cả các điểm có nguy cơ cao khác. 
4 Tính cả đặt bẫy mật độ cao tại khu vực ngay sát với nơi phát hiện (vùng lõi). Tuy nhiên mật độ có thể giảm theo 
hướng các vùng đặt bẫy xung quanh. 

Loại bẫy  Chât dẫn dụ  

CH Bẫy ChamP AC Ammonium bicarbonate 

ET Bẫy Easy PA Chất dẫn dụ protein 

McP Bẫy McPhail SK Spiroketal 
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MLT Bẫy Multilure   

YP Bẫy Tấm vàng   

Bảng 4d. Mật độ bẫy đề xuất đối với Ceratitis spp. 

Đặt bẫy Loại bẫy1 Chất 
dẫn dụ Mật độ bẫy/km2 (2) 

   Vùng 
sản xuất 

Vùng 
ven Đô thị Của 

ngõ3 

Điều tra giám sát, không  
phòng trừ 

JT/MLT/Mc
P/OBDT/ST
/SE/ET/  
LT/TP/VAR
s+/CH 

TML/CE/ 
3C/2C-
2/PA 

0,5-1,0 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 

Điều tra giám sát để 
khống chế 

JT/MLT/Mc
P/OBDT/ST
/SE/ET/  
LT/MMTP/
VARs+/CH 

2C-
2/PA 

TML/CE/ 
3C/ 

 

2-4 1-2 0,25-0,5 0,25-0,5 

Điều tra khoanh vùng  tại 
FF-ALPP sau khi quần thể 
ruồi đục quả tăng bất ngờ 

JT/YP/MLT/
McP/OBDT
/ST/ET/LT/  
MM/TP/VA
Rs+/CH 

PA 
TML/CE/ 

3C/ 
 

3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra giám sát để diệt 
trừ 

JT/MLT/Mc
P/OBDT/ST
/ET/LT/  
MM/TP/VA
Rs+/CH 

TML/CE/3
C/2C-2/PA 3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra phát hiện tại FF-
PFA để xác minh dịch hại 
không xuất hiện 

JT/MLT/Mc
P/ST/ET/LT
/MM/CC/ 
VARs+/CH 

TML/CE/ 
3C/PA 1 1-2 1-5 3-12 

Điều tra khoanh vùng tại 
FF-PFA sau khi phát hiện 
ruồi  bên cạnh điều tra phát 
hiện4 

JT/YP/MLT/
McP/OBDT
/ST//ET/LT/  
MM/TP/VA
Rs+/CH 

TML/CE/ 
3C/PA 20-50 20-50 20-50 20-50 

1 Có thể kết hợp các loại bẫy khác nhau để đạt số lượng tổng thể. 
(2) Tính tổng số tất cả các bẫy. 
3 Kể cả các điểm có nguy cơ cao khác. 
4 Tỷ lệ 1:1 (1 bẫy ruồi cái trên 1 bẫy ruồi đực). 
5 Tỷ lệ 3:1 (3 bẫy ruồi cái trên 1 bẫy ruồi đực). 
6 Tính cả đặt bẫy mật độ cao tại khu vực ngay sát với nơi phát hiện (vùng lõi). Tuy nhiên mật độ có thể giảm theo 
hướng các vùng đặt bẫy xung quanh (tỷ lệ 5:1, 5 bẫy ruồi cái trên 1 bẫy ruồi đực). 

Loại bẫy  Chât dẫn dụ  

CC Bẫy Cook & Cunningham (C&C) (TML 
thu hút con đực) 

2C-2 (AA+TMA) 

CH Bẫy ChamP 3C (AA+Pt+TMA) 
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ET Bẫy Easy (Chất dẫn dụ 2C và 3C hấp 
dẫn ruồi cái) 

CE Capilure 

JT Bẫy Jackson (TML thu hút con đực) AA Ammonium acetate 

LT Bẫy Lynfield (TML thu hút con đực) PA Dẫn dụ protein 

McP Bẫy McPhail Pt Putrescine 

MLT Bẫy Multilure trap (2C và 3C hấp dẫn ruồi 
cái) 

TMA Trimethylamine 

MM Bẫy Maghreb-Med hoặc Morocco TML Trimedlure 

OBDT Bẫy khô hở đáy (Chất dẫn dụ 2C và 3C 
hấp dẫn ruồi cái) 

  

SE Bẫy Sensus (CE thu hút con đực và 3C 
hấp dẫn con cái 

  

ST Bẫy Steiner (TML thu hút ruồi đực)   

TP Bẫy Tephri (2C và 3C hấp dẫn ruồi cái)   

VARs+ Bẫy Phễu cải tiến   

YP Bẫy tấm vàng   

Bảng 4e. Mật độ bẫy đề xuất đối với Rhagoletis spp. 

Đặt bẫy Loại bẫy1 Chất 
dẫn dụ Mật độ bẫy/km2 (2) 

   Vùng 
sản xuất 

Vùng 
ven Đô thị Của 

ngõ3 
Điều tra giám sát, không  
phòng trừ 

RB/RS/PAL
z/YP BuH/AS 0,5-1,0 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 

Điều tra giám sát để 
khống chế 

RB/RS/PAL
z/YP BuH/AS  2-4 1-2 0,25-0,5 0,25-0,5 

Điều tra khoanh vùng  tại 
FF-ALPP sau khi quần thể 
ruồi đục quả tăng bất ngờ 

RB/RS/PAL
z/YP BuH/AS  3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra giám sát để diệt 
trừ 

RB/RS/PAL
z/YP BuH/AS 3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra phát hiện tại FF-
PFA để xác minh dịch hại 
không xuất hiện 

RB/RS/PAL
z/YP BuH/AS 1 0.4-3 3-5 4-12 

Điều tra khoanh vùng tại 
FF-PFA sau khi phát hiện 
ruồi  bên cạnh điều tra phát 
hiện4 

RB/RS/PAL
z/YP BuH/AS 20-50 20-50 20-50 20-50 

1 Có thể kết hợp các loại bẫy khác nhau để đạt số lượng tổng thể. 
(2) Tính tổng số tất cả các bẫy. 
3 Kể cả các điểm có nguy cơ cao khác. 
4 Tính cả đặt bẫy mật độ cao tại khu vực ngay sát với nơi phát hiện (vùng lõi). Tuy nhiên mật độ có thể giảm theo 
hướng các vùng đặt bẫy xung quanh. 
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Loại bẫy  Chât dẫn dụ  

RB Bẫy Rebell AS Muối Ammonium 

RS Bẫy quả cầu đỏ BuH Butyl hexanoate 

PALz Bẫy dính huỳnh quang vàng   

YP Bẫy tấm vàng   

Bảng 4f. Mật độ bẫy đề xuất đối với Toxotrypana curvicauda 

Đặt bẫy Loại bẫy1 Chất 
dẫn dụ Mật độ bẫy/km2 (2) 

   Vùng 
sản xuất 

Vùng 
ven Đô thị Của 

ngõ3 
Điều tra giám sát, không  
phòng trừ GS MVP 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 

Điều tra giám sát để 
khống chế GS MVP 2-4 1 0,25-0,5 0,25-0,5 

Điều tra khoanh vùng  tại 
FF-ALPP sau khi quần thể 
ruồi đục quả tăng bất ngờ 

GS MVP 3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra giám sát để diệt 
trừ GS MVP 3-5 3-5 3-5 3-5 

Điều tra phát hiện tại FF-
PFA để xác minh dịch hại 
không xuất hiện 

GS MVP 2 2-3 3-6 5-12 

Điều tra khoanh vùng tại 
FF-PFA sau khi phát hiện 
ruồi  bên cạnh điều tra phát 
hiện4 

GS MVP 20-50 20-50 20-50 20-50 

1 Có thể kết hợp các loại bẫy khác nhau để đạt số lượng tổng thể. 
(2) Tính tổng số tất cả các bẫy. 
3 Kể cả các điểm có nguy cơ cao khác. 
4 Tính cả đặt bẫy mật độ cao tại khu vực ngay sát với nơi phát hiện (vùng lõi). Tuy nhiên mật độ có thể giảm theo 
hướng các vùng đặt bẫy xung quanh. 

Loại bẫy  Chât dẫn dụ  

GS Quả cầu xanh MVP Pheromone ruồi quả đu đủ (2-methyl-
vinylpyrazine) 

6. Hoạt động giám sát 
Hoạt động giám sát bẫy bao gồm đánh giá chất lượng vật liệu sử dụng và rà soát 
hiệu quả của các vật liệu này cũng như quy trình đặt bẫy.  
Những vật liệu sử dụng cần phát huy hiệu quả và độ tin cậy ở mức độ chấp nhận 
được trong thời gian yêu cầu. Bản thân bẫy cũng cần đảm bảo tính đồng nhất trong 
suốt thời gian sử dụng. Chất dẫn dụ cũng cần được nhà sản xuất thử nghiệm và 
chứng nhận hiệu quả sử dụng là chấp nhận được.  
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Hiệu quả của bẫy cần được rà soát một cách chính thức theo định kỳ bởi các cá 
nhân không trực tiếp tham gia đặt bẫy. Thời gian giám sát nên thay đổi tùy theo 
từng chương trình nhưng được khuyến cáo là tiến hành ít nhất hai lần một năm 
trong các chương trình sáu tháng hoặc lâu hơn. Việc rà soát cần xem xét tất cả 
các khía cạnh liên quan đến khả năng bẫy có thể phát hiện loài ruồi đục quả mục 
tiêu trong khoảng thời gian yêu cầu để đảm bảo mục tiêu của chương trình ví dụ 
phát hiện sớm sự xâm nhập của ruồi đục quả. Các khía cạnh cần rà soát bao gồm 
chất lượng của vật liệu bẫy, việc lưu trữ dữ liệu, phân bố mạng lưới bẫy, lập bản 
đồ bẫy, chọn vị trí bẫy, bảo trì bẫy, tần suất kiểm tra bẫy và năng lực giám định 
ruồi đục quả.  
Việc triển khai bẫy nên được đánh giá để đảm bảo rằng loại bẫy và mật độ bẫy chỉ 
định được thực hiện đúng.Việc kiểm tra trực tiếp trên hiện trường sẽ có thể xác 
nhận được điều này.  
Việc chọn vị trí bẫy cũng cần được đánh giá để phù hợp với vật chủ được lựa 
chọn, kế hoạch đặt lại vị trí bẫy, độ cao, ánh sáng xâm nhập, đường vào bẫy và 
khoảng cách tới các bẫy khác. Việc lựa chọn ký chủ, đặt lại bẫy và khoảng cách 
giữa các bẫy có thể được đánh giá dựa trên dữ liệu của mỗi hệ thống bẫy. Ngoài 
ra, có thể đánh giá việc chọn lựa ký chủ, vị trí và khoảng cách bẫy thông qua 
kiểm tra hiện trường.  
Bẫy nên được đánh giá một cách tổng thể về tình trạng, loại chất dẫn dụ, thời gian 
bảo trì và kiểm tra bẫy, đánh dấu nhận dạng bẫy (ví dụ nhận dạng bẫy và ngày đặt 
bẫy), bằng chứng về nhiễm bẩn và các biển báo phù hợp. Việc này được thực hiện 
tại hiện trường nơi đặt bẫy.  
Việc đánh giá năng lực giám định có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ruồi 
đục quả mục tiêu đã được đánh dấu nhằm phân biệt với các loại ruồi quả khác 
trong tự nhiên. Ruồi đục quả được đánh dấu này được đặt trong bẫy nhằm đánh 
giá độ chuyên cần trong việc bảo trì bẫy, năng lực nhận diện ruồi đục quả mục 
tiêu và kiến thức về quy trình báo cáo khi phát hiện loài mục tiêu của các nhân 
viên bảo trì bẫy. Hệ thống đánh dấu phổ biến là sử dụng màu nhuộm huỳnh quang 
hoặc kẹp cánh.  
Trong một số chương trình điều tra nhằm diệt trừ dịch hại hoặc duy trì FF-PFA, 
ruồi đục quả có thể được đánh dấu bằng chiếu xạ triệt sản để làm giảm nguy cơ 
nhận diện nhầm ruồi đục quả đánh dấu với ruồi tự nhiên dẫn đến những biện 
pháp xử lý không cần thiết. Ngoài ra, cần tiến hành một phương pháp khác nằm 
trong chương trình bất dục ruồi đục quả để đánh giá năng lực nhân viên trong 
việc giám định ruồi đục quả mục tiêu với ruồi đục quả bị bất dục. Những con 
ruồi đánh giấu được dùng là những con đã bị bất dục và không nhuộm màu 
huỳnh quang nhưng được đánh dấu bằng kẹp cánh hoặc một phương pháp khác. 
Những con ruồi đục quả này được đặt lẫn trong mẫu vật bắt được trong bẫy, 
trước khi chúng được kiểm tra.  
Công tác rà soát cũng cần được tóm tắt trong một báo cáo chi tiết về số lượng bẫy 
được rà soát trên mỗi một mạng lưới, đáp ứng được các tiêu chuẩn về vị trí, tình 
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trạng và thời gian bảo trì và kiểm tra. Nếu có yếu tố không đạt yêu cầu, cần đưa ra 
các khuyến cáo để sửa chữa thiếu sót.  
Việc lưu trữ dữ liệu cũng rất quan trọng, giúp đảm bảo bẫy hoạt động hiệu quả. Hồ 
sơ về mỗi mạng lưới bẫy cần được rà soát để đảm bảo độ hoàn chỉnh và tính cập 
nhật. Việc xác minh trên hiện trường có thể được tiến hành sau đó để đánh giá tính 
chính xác của các hồ sơ.  
7. Tài liệu tham khảo 
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