
 
 

 

 
Urban Forestry - Fall 2022 Yard Trees 

 
 
Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc trồng cây!   
Năm nay, chúng tôi cung cấp 21 loài cây chất lượng cao. Tất cả  đều được liệt kê ra bên dưới, cùng với hình ảnh của từng cây.  
 
Ghi chú: Những loài nhất định đang nhanh chóng được đặt trước và số lượng có hạn. Danh sách này không được cập nhật khi số lượng 
cây thay đổi. Nhiều cây được liệt kê dưới đây có thể không còn nữa. Các loại có sẵn nằm trong danh sách kéo xuống trên ứng dụng. 
 
   

Tên Thông Dụng & Tên Khoa Học 
Chiều Cao 
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Điều Kiện Trồng Ưu 
Tiên 

Màu Vào 
Mùa Thu Nhận xét 

Sồi Châu Âu ‘Riversii’ 
Fagus sylvatica ‘Riversii’ 40-60 ft 40-50 ft Chậm Đủ nắng đến bóng 

râm một phần 
Vàng -
đồng 

Lá có màu xanh lục và chuyển sang màu đỏ tía đậm 
đến màu đồng tía vào mùa hè. Vỏ xám nhẵn.  

Bạch dương, sông ‘Heritage’ 
Betula nigra ‘Heritage’  40-50 ft 25-30 ft  Nhanh 

Nhiều nắng đến 
bóng râm một 

phần, chịu đất sét 
Vàng Vỏ tróc tạo nên một thân cây rất hấp dẫn. Khả năng 

chống chịu cao với sâu đục bạch dương. 

Bách, ‘Băng Xanh’ Arizona  
Cupressus glabra, ‘Blue Ice’  20-40 ft 12-20 ft Nhanh Nhiều nắng Thường 

xanh 

Màu xanh lam tuyệt đẹp, thích hợp cho không gian 
chật hẹp hơn và có khả năng chịu hạn cực tốt một 
khi đã vững chắc.  

Linh sam Douglas (bản địa) 
Pseudotsuga menziesii 80-100 ft 30-40 ft Nhanh Đủ 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.  

Cây Phỉ Thổ Nhĩ Kỳ 
Corylus colurna 40-50 ft 30-40 ft Vừa phải 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 Chậm 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 trăn Châu Âu 
Carpinus betulus 40-60 ft 30-40 ft Vừa phải Nhiều nắng  Vàng-đồng Cây có hình bầu dục thẳng đứng có lá rậm và nhánh 

tạo bóng râm.   
Tuyết tùng hương (bản địa) 
Calocedrus decurrens 60-70 ft 10-15 ft Vừa phải Đủ nắng đến bóng 

râm một phần.  
Thường 

xanh 
Nhánh thẳng đứng hẹp, phù hợp cho các vị trí trồng 
chật hẹp hơn. Ít cần chăm sóc và tán lá thơm.  



Cây đoan bạc 
Tilia tomentosa ‘Sterling’ 50--60 ft 30-40 ft Vừa phải 

Đủ nắng đến bóng 
râm một phần, 

chịu đất sét 
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.  

Sồi bần (cork oak) 
Quercus suber 60-70 ft 60-70ft Chậm Nhiều nắng Thường 

xanh 
Lá nhỏ, xanh đậm không rụng quanh năm. Có vỏ 
xốp và nứt sâu thú vị. Chịu hạn hán.  

Sồi nội địa 
Quercus wislizeni 30-50 ft 30-50 ft Nhanh Nhiều nắng Thường 

xanh 
Lá giống cây nhựa ruồi không rụng quanh năm. 
Chịu hạn hán.  

Sồi trắng Oregon (bản địa) 
Quercus garryana 60-70 ft 45-60 ft Chậm 

Đủi nắng, cần đất 
hè khô một khi đã 

vững. 
Nâu 

Một loài bản địa quan trọng ở Oregon. Cây sồi 
hùng vĩ có lá xanh đậm dày, sống lâu. Không thích 
hợp đối với các bãi cỏ được tưới nước.  

Thông đen (bản địa) 
Pinus contorta var. contorta 30-40 ft 30-40 ft Vừa phải Nhiều nắng Thường 

xanh 
Loài thông sinh trưởng trung bình này có chóp tròn 
rộng với hình dáng bị gió thổi.  

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

60-80 ft 25-40 ft Nhanh Đủ nắng, chịu đất 
sét 

Thường 
xanh 

Sinh trưởng tốt vào mùa hè khô và mùa đông ẩm 
ướt của Portland. Vỏ giống như mảnh ghép màu 
cam có mùi vani hoặc kẹo bơ khi trưởng thành.  

Tiêu Huyền, Luân Đôn ‘Bloodgood’ 
Platanus x acerifolia ‘Bloodgood’ 60-70 ft 30-40 ft Nhanh Đủ nắng, chịu úng 

và đất sét Vàng Vỏ tróc đẹp với các mảng màu vàng hoặc xanh 
nhạt. 

Gỗ đỏ duyên hải ‘Soquel’ 
Sequoia sempervirens ‘Soquel' 70-90 ft 15-30 ft Nhanh Nhiều nắng Thường 

xanh 
Cây thường xanh oai vệ với lá xanh lục đậm và vỏ 
mềm, có xơ khi trưởng thành. 

Gỗ đỏ, bình minh 
Metasequoia glyptostroboides 70-90 ft 20-25 ft Nhanh Đủ nắng nắng, 

chịu úng  
Cam 
Nâu 

Một loài cây độc đáo trông như cây thường xanh 
nhưng rụng gai vào mùa thu. Gai mềm khi sờ vào. 

Cự sam 
Sequoiadendron giganteum 70-80 ft 30-40 ft Nhanh 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, Pontic 
Picea orientalis 40-50 ft 20-25 ft Chậm Đủ nắng đến bóng 

râm một phần 
Thường 

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

Tupelo, ‘Wildfire’ 
Nyssa sylvatica ‘Wildfire’ 40-50 ft 20-30 ft Chậm 

Đủ nắng đến bóng 
râm nhẹ, chịu đất 

sét 
Đỏ Tươi 

Lá có màu đỏ tươi vào mùa xuân chuyển sang màu 
xanh lục đậm, bóng đến mùa hè. Vào mùa thu, lá có 
màu đỏ tươi rực rỡ xen lẫn với màu cam.  

Cây du, ‘Village Green’ Nhật Bản 
Zelkova serrata 50-80 ft 50-60ft Nhanh Đủ Nắng Đỏ Cành thẳng đứng, hình bình hoa giống cây du. Phát 

triển vỏ cây hấp dẫn khi trưởng thành. Kháng bệnh. 


