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Vị trí trồng là rất quan trọng! Hãy xem xét các yếu tố này 
để tìm vị trí tốt nhất trong sân vườn của bạn cho cây trồng mới.

1. Kích thước 
Khi trưởng thành, cây sẽ cao và rộng bao nhiêu? Đo không 
gian của bạn và đảm bảo cây của bạn sẽ có đủ chỗ để phát 
triển.

2. Ánh nắng và bóng râm 
Cây của bạn cần bao nhiêu nắng? Hãy quan sát sân vườn của 
bạn để biết nơi nào có nắng và nơi nào có bóng râm. Trồng 
theo điều kiện phát triển ưa thích của cây.

3. Đường dây điện 
Không trồng trực tiếp dưới đường dây dẫn điện dẫn đến nhà 
- hãy di chuyển trồng cây ra xa ít nhất vài bước chân. Nếu có 
đường dây điện cao thế, hãy đặt cây sao cho cành của nó không 
chạm vào dây điện khi cây phát triển đầy đủ. Ví dụ, một cây 
linh sam Douglas trưởng thành có độ lan rộng 50 feet (1 feet = 
30,48 cm), vì vậy hãy trồng cách xa đường dây điện cao thế ít 
nhất 25 feet.

4. Tiện ích ngầm 
Hãy gọi 811 trước khi bạn đào để yêu cầu xác định vị trí tiện 
ích miễn phí. Nếu có đường tiện ích, hãy trồng cây cách xa các 
tiện ích ngầm như khí đốt và nước ít nhất 5 feet.

5. Khoảng cách 
Trồng cách các tòa nhà ít nhất 10 feet và cách các đường xây 
dựng nhà cửa ít nhất 2 feet.
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1. Tháo bỏ cọc tre gắn vào cây. Những chiếc cọc này có 
thể làm cong cây nếu để quá lâu.

2. Lấy cây ra khỏi thùng chứa, túi đựng rễ, lưới hoặc 
vải bố đựng. Bạn có thể dùng dao để cắt bỏ một túi đựng rễ. 
Tháo dây hoặc ruy-băng quấn quanh rễ, thân hoặc cành. 

3. Cưa cắt các mặt bên và phần dưới của bóng rễ 
nếu rễ mọc thành vòng hoặc hình tròn. Bây giờ, bạn 
sẽ thấy các đầu rễ được lộ ra thay vì vòng tròn. Cây trong các 
thùng chứa thường bị bám rễ. Bước này là cần thiết để kích 
thích rễ mọc phát triển vào đất.

LOẠI BỎ CỌC TRE CƯA CẮT BÓNG RỄ
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4. Tìm phần bùng phát triển rễ. Đây là nơi mà những rễ 
chính đầu tiên bùng phát triển từ thân cây. Thông thường, 
những rễ này có kích thước bằng ngón tay cái của bạn. Rễ bùng 
phát thường bị chôn vùi, vì vậy bạn có thể cần phải loại bỏ một 
số đất để tìm thấy nó. Loại bỏ bất kỳ rễ nào bao quanh thân 
cây phía trên phần bùng phát rễ. Điều này sẽ ngăn không cho 
những rễ này đâm vào thân cây khi cây phát triển.

5. Đào một hố trồng. Đảm bảo hố trồng cho cây của bạn 
rộng hơn bầu rễ từ 2 đến 3 lần và chỉ sâu bằng phần bùng phát 
rễ. Dùng xẻng đánh đào các mặt của hố trồng. Vừa đánh vừa 
đào một hố rộng hơn giúp rễ di chuyển vào đất dễ dàng hơn.

ĐÀO MỘT HỐ TRỒNGTÌM PHẦN BÙNG PHÁT RỄ
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TẠO VÒNG BAO PHỦ

6. Đặt cây vào hố trồng. Giữ cho phần bùng phát rễ bằng 
hoặc cao hơn một chút so với đỉnh của hố trồng và điều chỉnh 
nếu cần thiết. Không nên trồng quá sâu! Trồng quá sâu là 
nguyên nhân hàng đầu khiến cây chết sớm.  

7. Lấp đất bằng đất gốc. Loại bỏ phần đất đã che lấp phần 
bùng phát rễ.

8. Tạo lớp phủ và tưới nước kỹ ngay sau khi trồng.  
Phủ một lớp mùn phủ phẳng và rộng xung quanh cây mỗi 
năm. Giữ lớp phủ cách thân cây ít nhất 3 inch (1 inch = 2,54 
cm) và sâu 3 inch. Không che lấp phần bùng phát rễ. Phía ngoài 
vòng phủ phải được phủ rộng đến mép của tán cây.



Tưới nước

Tưới nước trong ba năm đầu sau khi trồng. 

Trong mùa khô (từ tháng 5 đến tháng 10), hãy tưới ngâm nước cho 
cây mỗi tuần một lần. Mưa rào nhẹ hoặc sử dụng vòi phun nước 
không thể thay thế cho việc tưới ngâm nước sâu giúp kích thích bộ 
rễ ăn sâu. 

Tưới 15 gallon (1 gallon = 3,78 lít) nước lên rễ, tưới chậm. Sử dụng 
thùng tưới 5 gallon hoặc vòi tưới vườn ở vị trí thấp. 

Bổ sung về phân bón và đất 
Không cần bổ sung phân bón hoặc đất! Điều này tạo ra một môi 
trường giả tạo cho cây non. Cây non cần phải thích nghi với nơi 
ở mới trong lòng đất mà 
không cần bất kỳ sự cải tạo 
nào cho đất.

Đóng cọc 
Không cần đóng cọc! Cây 
của bạn chỉ cần được cắm 
cọc nếu nó đang bị phát 
triển nghiêng. Để cây phát 
triển giúp thân cây tạo ra gỗ 
và sức mạnh để phản ứng 
với gió.

Cắt tỉa 
Hãy cẩn thận khi sử dụng 
máy tỉa và máy xén dây. Cắt 
vào thân cây có thể làm chết 
cây. Làm cỏ bằng tay xung 
quanh cây luôn là cách tốt 
nhất.

TƯỚI CÂY TRONG 3 NĂM
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GHI CHÚ CHO CÂY TRỒNG CỦA TÔI



Thông tin về cơ quan chúng tôi?
Công viên & Giải trí Portland (Portland Parks & Recreation, PP&R) Cơ quan 
Lâm nghiệp Đô thị quản lý hoặc điều hành phát triển tất cả các cây ở Portland. 
Điều này bao gồm việc cấp giấy phép trồng, cắt tỉa và di dời, ứng phó với các 
trường hợp khẩn cấp về cây, trồng cây, khuyến khích chăm sóc cây, cung cấp giáo 
dục và nghiên cứu lâm nghiệp đô thị của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng tôi là 
quản lý và đảm bảo cơ sở hạ tầng lâm nghiệp đô thị của Portland cho các thế hệ 
hiện tại và tương lai.

Tại sao chúng ta lại cho trồng cây?
Cây trồng chống lại biến đổi khí hậu, làm sạch không khí mà chúng ta hít thở, và 
thậm chí cải thiện sức khỏe cộng đồng. Portland đang cần nhiều cây xanh hơn và 
vẫn chưa đạt được mục tiêu về cây tán như mong muốn. Chương trình trợ cho 
cây trồng sân vườn của PP &R giúp người dân Portland dễ dàng trồng cây trong 
sân vườn của họ bằng cách giảm bớt rào cản chi phí và cung cấp những cây chất 
lượng để lựa chọn.

Ai trả tiền cho những cây này?
Quỹ Bảo tồn và Trồng cây của Portland chi trả cho những cây mà cơ quan Lâm 
nghiệp Đô thị tặng cho cư dân Portland. Bộ luật Cây trồng của Portland, Mục đề 
11, yêu cầu trồng và bảo quản trong các tình huống khác nhau như loại bỏ hoặc 
phát triển cây. Nếu cây không thể được bảo tồn hoặc thay thế, một khoản phí tối 
thiểu cần phải được nộp vào Quỹ Trồng và Bảo tồn Cây. Quỹ này sau đó được 
dùng để trồng cây thay thế những cây tán đã mất.



Công viên & Giải trí Portland - Cơ quan Lâm nghiệp Đô thị  

1900 SW 4th Avenue, Portland, Oregon 97201
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Bằng cách trồng cây ở Portland, bạn sẽ giúp cung cấp 
không khí sạch hơn, nhiệt độ mát hơn và sức khỏe thể 
chất và tinh thần tốt hơn cho các thế hệ mai sau.

Câu hỏi về trồng hoặc chăm sóc cây mới? 
portland.gov/FreeYardTrees 
freetrees@portlandoregon.gov 
503-823-4963

Các câu hỏi về giấy phép cây, chặt bỏ cây hoặc cần báo cáo tình 
trạng khẩn cấp về cây? 
portland.gov/trees 
trees@portlandoregon.gov 
503-823-TREE (8733)

CÂY CỐI LÀ SỰ BỔ SUNG TUYỆT ĐẸP 
CHO CẢNH QUAN CỦA CHÚNG TA VÀ 
CẦN THIẾT CHO MỘT MÔI TRƯỜNG 
TRONG LÀNH.


