Cây Rau
Nhút/Rút

Thực vật xâm lấn bị cấm

Neptunia oleracea hoặc Neptunia plena

Quý vị không được trồng, bán hoặc cho loại
cây này. Để chế biến thực phẩm chúng ta có
thể sử dụng những loại thực vật thay thế
khác.
Nếu quý vị cho rằng mình đã nhìn thấy cây rau nhút/rút,
quý vị phải gọi số 13 25 23 để báo cáo với Biosecurity
Queensland (An ninh sinh học Queensland).
Biosecurity Queensland sẽ đưa ra những lời khuyên
hoặc hỗ trợ về cách kiểm soát cây này. Bất cứ ai phát
hiện ra cây rau nhút/rút nên ngay lập tức thực hiện
các bước để ngăn chặn sự lây lan của chúng.

Cây rau nhút/rút gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với
các tuyến đường thủy và vùng đất ngập nước của
Queensland. Chúng mọc từ các mép của dòng nước và
tạo thành những bè nổi.
Những bè nổi này có thể hạn chế dòng nước chảy ở lạch,
kênh và cống.
Các bè này trở nên ngày càng dày đặc có thể làm giảm
chất lượng nước, tạo môi trường sống thuận lợi cho muỗi
đồng thời làm chết cá và các loài thực vật bản địa vùng
ngập nước.

Yêu cầu pháp lý

Chu kỳ sống

Cây rau nhút/rút (Neptunia oleacea và Neptunia plena) là
các loài thực vật xâm lấn bị hạn chế loại 2, 3, 4 và 5 theo
Đạo luật An toàn Sinh học 2014.

Cây rau nhút/rút có thể mọc từ hạt và từ những phần
thân bị đứt ra khỏi cây mẹ. Hạt hoặc các đoạn thân di
chuyển trong nguồn nước (đặc biệt là khi lũ lụt). Các cây
mới sẽ tạo lập ở hạ nguồn. Bắt đầu ra hoa vào đầu mùa
hè.

Không được giữ, mang đi, cho, bán hoặc bỏ cây rau
nhút/rút ra ngoài môi trường. Nếu quý vị phát hiện ra cây
rau nhút/rút, quý vị phải gọi số 13 25 23 báo cho
Biosecurity Queensland trong vòng 24 giờ. Nếu quý vị
không báo cáo sự xuất hiện của cây rau nhút/rút cho
Biosecurity Queensland, có thể bị áp dụng các hình phạt,
bao gồm cả phạt tiền tại chỗ.

Mô tả
Cây rau nhút/rút là một loài thực vật nổi mọc ở trong
nước, bám vào bờ ở mép nước. Thân cây xốp và mọc trên
mặt nước. Giống cây tương tự mọc trên đất liền có lá và
hoa nhỏ hơn và không có mô khí nổi.
Lá xếp thành từng cặp đối nhau dọc theo thân. Khi bị
làm xáo động hoặc chạm vào, các chùm lá khép lại. Hoa
cây rau nhút/rút có màu vàng, hình cầu và mọc ra từ gốc
lá.
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Môi trường sống và phân bố

Cây rau nhút/rút có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Châu Á,
Châu Phi và Nam Mỹ. Chúng mọc hoang ở những khu vực
này và được trồng như một loại rau ở khắp Đông Nam Á,
đặc biệt là Thái Lan và Đông Dương. Không may, cây rau
nhút/rút có thể làm hỏng các tuyến đường thủy của
Queensland và là mục tiêu để diệt trừ ở Queensland.

Thông tin thêm
Thông tin thêm có sẵn tại văn phòng chính quyền địa
phương của quý vị, hoặc liên hệ với Biosecurity
Queensland theo số 13 25 23 hoặc truy cập
biosecurity.qld.gov.au.
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