
Urban Forestry -  Fall 2021 Yard Trees 

Tên Thông Dụng & Tên Khoa Học 
Chiều 
Cao 

Trưởng 
Thành 

Tán 
Trưởng 
Thành 

Điều Kiện Trồng 
Ưu Tiên 

Màu Vào 
Mùa Thu Nhận xét 

Linh sam Douglas (bản địa) 
Pseudotsuga menziesii 80-100 ft. 30-40 ft. Nhiều nắng, chịu 

đất sét 
Thường 

xanh 

Cây Biểu Tượng của Tiểu Bang Oregon. Cây có 
bóng lớn, có gai màu xanh lá ngả xanh dương. 
Lớn nhanh.  

Du ‘Frontier’  
Ulmus x ‘Frontier’ 30-40 ft. 30-35 ft. Đủ nắng đến bóng 

râm một phần Đỏ-Đỏ Tía Cây Đu Hà Lan kháng bệnh, trồng được ở những 
nơi khó trồng cây, lớn nhanh.  

Cây Phỉ Thỗ Nhĩ Kỳ 
Corylus colurna 40-50 ft 30-50 ft Đủ nắng đến bóng 

râm một phần  Vàng Cây có hình kim tự tháp, sinh ra hạt phỉ ăn được. 
Trồng được ở những nơi khó trồng cây. 

Bạch Quả Vàng (Presidential Gold) 
Ginkgo biloba ‘The President’ 50-60 ft 30-40 ft. Đủ nắng đến bóng 

râm một phần Vàng Tươi Lá bạch quả cổ điển, biến thể không hạt, có màu 
vàng đậm vào mùa thu. 

Cây độc cần phương Tây (bản địa) 
Tsuga heterophylla 80- 90 ft 20 -30ft 

Cần bóng râm – 
không chịu được 

điều kiện đủ nắng. 
 Ưa ẩm  

đất thoát nước tốt. 

Thường 
xanh 

Là loài bản địa ở Oregon, cây thường xanh này có 
cành rũ xuống và gai mềm khi sờ vào. Cần có chỗ 
có bóng râm để sinh tồn. 

Cây trăn Châu Âu 
Carpinus betulus 40-60 ft 30-40 ft Nhiều nắng Vàng-đồng Cây có hình bầu dục thẳng đứng có lá rậm và 

nhánh tạo bóng râm.   

Cây đoan bạc 
Tilia tomentosa ‘Sterling’ 50-70 ft 30-50 ft Đủ nắng đến bóng 

râm một phần Vàng Nhạt 

Các cụm hoa màu kem vào cuối xuân. Lá có màu 
xanh đậm bên trên và màu bạc sáng/trắng bên 
dưới ở đó các sợi lông nhỏ tạo cảm giác như 
nhung.  

Tiêu huyền Luân Đôn, ‘Exclamation!’ 
Platanus x acerifolia ‘Morton Circle’’ 55-65 ft. 40-50 ft. Đủ nắng, chịu 

được đất sét Vàng Vỏ tróc đẹp với các mảng màu vàng hoặc xanh 
nhạt thêm vẻ mùa đông. Lớn nhanh.  

Sồi trắng Oregon (bản địa) 
Quercus garryana 60-70 ft. 45-60 ft. Nhiều nắng, cần 

đất hè khô Nâu 
Bản địa ở Oregon. Cây sồi hùng vĩ có lá xanh đậm 
dày, sống lâu. Không thích hợp đối với các bãi cỏ 
được tưới nước.  

Sồi trắng đầm lầy 
Quercus bicolor 50-60 ft. 50-60 ft Nhiều nắng Cam- Vàng 

Một loài cây quan trọng đối với sinh vật thụ phấn. 
Lá sồi này có màu xanh bên trên và màu trắng bạc 
bên dưới, có lông mang lại cảm giác như nhung.   



Thông đen (bản địa) 
Pinus contorta var. contorta 30-40 ft. 30-40 ft Đủ nắng, đất tháo 

nước hiệu quả 
Thường 

xanh 
Bản địa ở Oregon. Loài thông sinh trưởng trung 
bình này có chóp tròn rộng.  

Thông Ponderosa Thung Lũng Willamette 
(bản địa) 
Pinus ponderosa var. benthamiana 

60-80 ft. 25-40 ft. Nhiều nắng Thường 
xanh 

Bản địa ở Oregon, Thông Ponderosa này sinh 
trưởng tốt vào mùa hè khô và mùa đông ẩm ướt 
của Portland. 

Gỗ đỏ duyên hải ‘Soquel’ 
Sequoia sempervirens ‘Soquel’ 70-90 ft. 15-30 ft. Đủ nắng đến bóng 

râm một phần 
Thường 

xanh 
Cây thường xanh tăng trưởng nhanh với lá xanh 
lục và vỏ mềm, có xơ khi trưởng thành.  

Cự sam 
Sequoiadendron giganteum 70-80 ft. 30-40 ft. Nhiều nắng Thường 

xanh 

Cây này sinh trưởng nhanh và phát triển kích 
thước lớn! Phải có đủ không gian để trồng. Gai 
dày, vỏ mềm, có xơ khi trưởng thành.  

Vân sam phương Đông 
Picea orientalis 40-50 ft 20-25 ft

Đủ nắng đến bóng 
râm một phần, đất 

thoát nước tốt. 

Thường 
xanh 

Gai xanh bóng, đậm. Quả hình nón màu đỏ tía vào 
mùa xuân khi trưởng thành đến màu nâu.  


