
 

 

Ngăn ngừa sự lây lan của bọ cánh cứng Nhật Bản tại British Columbia 

Khu vực kiểm soát được MỞ RỘNG 

Bọ cánh cứng Nhật Bản (Popillia japonica) là một loại côn trùng 

xâm lấn, được kiểm soát tại Canada, có thể gây hại nghiêm 

trọng cho lĩnh vực nông nghiệp tại British Columbia (BC), và sẽ 

gây thiệt đáng kể cho các bãi cỏ, các cảnh quan trang trí, cây ăn 

trái, các sân gôn và công viên, nếu chúng ta không hành động 

ngay từ bây giờ. 

Bọ cánh cứng Nhật Bản (xem hình 1) đã được phát hiện lần đầu 

tiên tại khu vực False Creek của Vancouver, BC năm 2017. Cơ  

Quan Kiểm Tra Thực Phẩm Canada (CFIA) đã lần đầu lập ra một 

khu vực kiểm soát bọ cánh cứng Nhật Bản vào năm 2018. CFIA 

hàng năm tiến hành khảo sát để tìm sự hiện diện của bọ cánh 

cứng này bằng cách gài bẫy (xem hình 2) trong khu vực quý vị. 

Tôi cần phải biết điều gì? 

Bọ cánh cứng Nhật Bản được phát hiện tại Burnaby, Port Coquitlam, và Vancouver vào năm 2021. 

Như một phần của việc tiếp tục cùng hợp tác với tỉnh bang BC và các cơ quan chức năng khác để 

chận đứng sự lây lan của loài côn trùng này, CFIA đã mở rộng khu vực đang được kiểm soát bọ 

cánh cứng Nhật Bản để bao gồm thêm các khu vực khác bên trong Burnaby và Vancouver.  

CFIA đang giới hạn việc di chuyển đất, các loại cây có rễ, và các vật liệu cây trồng khác bị hay có thể 

đã bị nhiễm nhiều bọ cánh cứng Nhật Bản ra khỏi các khu vực được kiểm soát. Các giới hạn này 

nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro không cố ý của con người làm lây lan bọ cánh cứng.  

Cho đến khi có thông báo mới, các hạn chế sau đây vẫn còn hiệu lực: 

• Việc di chuyển cây trồng có đất kèm theo ra khỏi khu vực được kiểm soát bọ cánh cứng 

Nhật Bản là điều bị cấm quanh năm.  

• Việc di chuyển đất ra khỏi khu vực được kiểm soát bọ cánh cứng Nhật Bản là điều bị cấm 

quanh năm. 

• Việc di chuyển cây cối và những phần của cây trồng không có đất kèm theo (những phần 

của cây nằm bên trên mặt đất) ra khỏi khu vực được kiểm soát bọ cánh cứng Nhật Bản bị 
cấm từ ngày 15 tháng Sáu đến 15 tháng Mười, trùng với thời gian xuất hiện của bọ cánh 

cứng trưởng thành từ bãi cỏ, và là mùa di chuyển của bọ cánh cứng Nhật Bản trưởng thành. 

Bắt buộc phải có giấy phép cho di chuyển do CFIA cấp để di chuyển tất cả các thứ được kiểm soát 

liệt kê bên trên ra khỏi một khu vực được kiểm soát. 

Hình 1 Ví dụ của một bọ cánh cứng Nhật Bản 
trưởng thành. Đầu và ngực có màu xanh lá kim 
loại, trong khi phần cánh có màu đồng kim loại. 
Bọ có các chòm lông trắng dọc hai bên thân và ở 
phía sau phần bụng. Các con bọ cánh cứng này 
dài khoảng 10 mm và có bề ngang 6 mm. 



 

 

Thành phố của quý vị, tỉnh bang và các nhà thầu tư nhân có thể liên lạc quý vị để cung cấp việc xử lý 

cỏ tại khu vực nhà ở của quý vị. 

Tôi có thể giúp như thế nào? 

Không di chuyển đất cát, cây trồng hay rác vườn ra khỏi các khu vực được kiểm soát, trừ khi 

được chấp thuận bởi chương trình thùng rác vườn của thành phố quý vị, hay với giấy chứng nhận 

cho phép di chuyển do CFIA cấp.  

Nếu quý vị đang xây dựng vườn hoa phong cảnh, tân trang hay xây cất trong một khu vực 

được kiểm soát và phải di chuyển số lượng lớn đất cát hay cây cối, liên lạc CFIA để tìm hiểu các 

quy định hiện thời được áp dụng như thế nào đối với quý vị. 

Dùng tấm thẻ này để nhắc nhở công ty chăm sóc cảnh quan vườn tược của quý vị phải kiểm 

tra các quy định của CFIA trong việc vứt bỏ rác thương mại. 

Báo cáo bất cứ côn trùng nào quý vị nghi ngờ có thể là bọ cánh cứng Nhật Bản bằng cách gọi (604) 

292-5742 hay email cho BCPF.Japanese.Beetle@inspection.gc.ca 

 

Để yên các bẫy cài!  

Các bẫy cài, giống như những hình trình bày tại đây, được dùng để phát hiện bọ cánh cứng và cung 

cấp dữ liệu khoa học quan trọng để có biện pháp đáp ứng. Xin vui lòng báo cáo bất cứ các bẫy cài 

nào trông có vẻ như bị hư hay bị rớt xuống. 

 

Để tìm hiểu thêm, xin gọi: (604)-292-5742 hay truy cập:  

Tiếng Anh: inspection.canada.ca/jb | Français : inspection.canada.ca/sj 

  

Hình 2 Ví dụ của các bẫy cài được dùng trong chương trình theo dõi bọ cánh cứng Nhật Bản. Xin báo 
cáo các bẫy cài nào bị hư hay bị rớt xuống cho CFIA càng sớm càng tốt. 



 

 

 

Bản đồ các khu vực kiểm soát bọ cánh cứng Nhật Bản (Popillia japonica) bên trong Vancouver 
và Burnaby, British Columbia 

Bản đồ này cho thấy đường biên các khu vực kiểm soát bọ cánh cứng Nhật Bản tại các thành phố 

của Vancouver và Burnaby, British Columbia.  

 
  



 

 

 
 
Bản đồ chi tiết – Khu vực kiểm soát bọ cánh cứng Nhật Bản (Popillia japonica) bên trong 
Vancouver, British Columbia 

Khu vực được kiểm soát bắt đầu với biên giới phía đông của đường Clark Drive và Knight Street; phía nam đến 
49th Avenue; phía tây đến Granville Street; phía bắc đến 41st Avenue; phía tây đến Mackenzie Street; phía bắc 
đến Quesnel Drive; tây bắc đến King Edward Avenue; phía tây đến Blenheim Street; phía bắc đến điểm đánh 
dấu vùng đánh dấu mực nước cao của vịnh English Bay; và, phía đông đến Burrard Street, bao gồm: Kits Point, 
Stanley Park, và Trung tâm phố (Downtown) Vancouver, cho đến biên giới phía đông của đường Clark Drive và 
Knight Street. Các khu cộng đồng sau đây nằm trong khu vực được kiểm soát: trung tâm phố Vancouver; False 
Creek; Mount Pleasant; South Main; Shaughnessy; West End; Davie Village; Coal Harbour; và, các phần của 
East Vancouver và Kitsilano. Các công viên chính và khoảng không gian xanh sau đây thuộc khu vực được kiểm 
soát: Stanley, Quilchena, Trafalger, Carnarvon, Douglas, công viên Strathcona và Connaught; vườn bách thảo 
Van Dusen; và, đài quan sát thiên văn Bloedel Observatory tại Queen Elizabeth Park.  
 

(xem ký hiệu trên bản đồ) sẽ chấp nhận rác vườn từ các khu vực Các Trạm Trung Chuyển Rác Được Chấp Thuận   
được kiểm soát. Quý vị có thể phải cần có Giấy Chứng Nhận Cho Phép do CFIA cấp để di chuyển đất và cây 
trồng ra khỏi khu vực được kiểm soát. Liên lạc CFIA để tìm hiểu thêm. 
 
Các Trạm Trung Chuyển Rác Được Chấp Thuận tại hay gần khu vực được kiểm soát Vancouver: 

• Trạm Trung Chuyển phía Nam Vancouver nằm tại 377 W Kent Ave N, Vancouver – Bắt buộc phải có Giấy Chứng 
Nhận do CFIA cấp để mang các vật liệu được kiểm soát đến trạm này. 



 

 

 
Bản đồ chi tiết – Khu vực kiểm soát bọ cánh cứng Nhật Bản (Popillia japonica) bên trong 
Burnaby, British Columbia 
Phía đông của khu vực được kiểm soát tại Thành phố Vancouver (khoảng 9.3 cây số phía đông), khu vực được 
kiểm soát bên trong Thành phố Burnaby bắt đầu tại giao lộ của đường Eastlake Drive và Production Way, và 
kéo dài về phía nam cho đến Production Way chuyển tiếp sang Brighton Avenue; phía tây nam dọc theo đường 
Winston Street tới biên giới phía tây của Salamander Creek; phía nam dọc theo biên giới phía tây của 
Salamander Creek cho đến biên giới phía bắc của Hồ Burnaby Lake; phía tây dọc theo đường bờ hồ của 
Burnaby Lake cho đến Philips Point; phía bắc từ Philips Point đến Philips Avenue; phía bắc đến Lougheed 
Highway; phía đông cho đến Eagle Creek Ravine Park; phía đông bắc dọc theo biên giới  của Eagle Creek Ravine 
Park đến Venture Street; phía đông cho đến Lake City Way; phía bắc đến Broadway Street; phía đông đến 
Underhill Avenue phía nam đến Eastlake Drive; phía đông đến Production Way cho tới biên giới của Eastlake 
Drive và Production Way. Các khu cộng đồng sau đây một phần thuộc bên trong biên giới được kiểm soát này: 
Lake City, Burnaby Lake, Government Road, và Sperling-Broadway. Các công viên chính và khoảng không gian 
xanh sau đây nằm trong khu vực được kiểm soát: Warner Loat Park; Charles Rummel Park; và, các phần của 
Eagle Creek Park và công viên Burnaby Lake Park. 
 

(xem ký hiệu trên bản đồ) ẽ chấp nhận rác vườn từ các khu vực  Các Trạm Trung Chuyển Rác Được Chấp Thuận 
được kiểm soát. Quý vị có thể phải cần có Giấy Chứng Nhận Cho Phép do CFIA cấp để di chuyển đất và cây 
trồng ra khỏi khu vực được kiểm soát. Liên lạc CFIA để tìm hiểu thêm. 
 
Trạm Trung Chuyển Rác Được Chấp Thuận gần khu vược được kiểm soát Burnaby:  

• Burnaby Eco Centre nằm tại 4855 Still Creek, Burnaby – Bắt buộc phải có Giấy Chứng Nhận do CFIA cấp để mang 
các vật liệu được kiểm soát đến trạm này. 


