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THÀNH PHỐ CẢNH BÁO VỀ BỆNH CỦA CÁC GIỐNG CÂY THUỘC HỌ
CAM/QUÍT (CITRUS DISEASE) ĐƯỢC TÌM THẤY TẠI NAM CALIFORNIA
Thành phố kêu gọi cộng đồng đề phòng bệnh các giống cây họ cam/quít Huanglongbing, còn
gọi là HLB, đã được phát hiện tại County Los Angeles. HLB làm chết các giống cây thuộc họ cam/quít
và không chữa được.
HLB không có hại cho con người. Bệnh này lây lan bởi một loại sâu bệnh được gọi là loài
Psyllid châu Á (Asian citrus psyllid.) Đây là một loài côn trùng nhỏ ăn lá cây có múi như cam, chanh,
quít, bưởi và gây ra một loại vi khuẩn lan truyền gọi là Huanglongbing. Nếu một cây bị nhiễm bệnh,
nó có thể chết trong vòng 5 năm. Các thành phố được xác nhận có sâu bệnh HLB hiện đang được
kiểm dịch thực vật.
Để giúp ngăn ngừa sự lây lan của HLB tới nhung cây có múi họ cam/quit trong Garden Grove,
Văn phòng The Citrus Pest & Disease Prevention Program khuyến cáo thực hiện các việc như sau:
• Kiểm tra cây cam/quýt/chanh hàng tháng.
• Không di chuyển cây cọ, lá hoặc tán lá trong hoặc ngoài cộng đồng của quý vị.
• Nói chuyện với vườn cây địa phương về các sản phẩm có thể bảo vệ cây của bạn.
• Nếu bạn nghi ngờ cây của bạn bị bệnh, hãy gọi Sở Nông nghiệp và Thực phẩm California ở số (800)
491-1899.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.californiacitrusthreat.org.
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