
Những Cỏ Dại cần Nhổ Bỏ
Xem hướng dẫn về các loại cỏ dại thông thường trong www.portlandoregon.gov/bes/34598

Cây mâm xôi Himalaya
Giống dây leo có gai nhọn và trái 
màu đen vào mùa hè.

Bồ Công Anh
Rễ dài, sâu.

Bìm Bìm (Hoa trắng)
Hoa màu trắng mọc vào mùa xuân 
đến mùa hè.

Cây Thường Xuân
Giống dây leo phát triển nhanh.

Đậu tằm
Rất nhiều hột nằm bên trong vỏ 
sau khi nở hoa.

Cây Mao Lương Hoa Vàng
Hoa màu vàng rực. Lan nhanh ở 
những chỗ ẩm ướt.

Thảo Mộc Robert (Stinky Bob)
Cỏ dại có mùi với rễ dài, lan xa.

Cải cay / Cỏ dại Shotweed
Hạt giống bung ra khi chạm 
thật nhẹ.

Cỏ
Cỏ từ vườn xung quanh có thể lan 
qua vườn nhà quý vị và là loại cỏ 
dại tệ nhất.

www.rainwise.seattle.gov

Vườn Thoát Nước 
Mưa và Bồn Chứa
Hướng Dẫn Bảo Trì
Giữ cho vườn thoát nước mưa và bồn chứa của quý vị hoạt động quanh 
năm bằng cách làm theo các bí quyết bảo trì sau đây của RainWise.

Be

Giữ lại nước mưa tại nhà quý vị



Vườn Thoát Nước Mưa

Trồng Cây: Mùa thu là thời gian 
tốt nhất để thay những cây trồng.

Cỏ Dại: Nhổ cả cây cỏ dại, kể cả rễ.

Bổi cây: Phủ lớp bổi, như dăm 
bào, trên bề mặt của đất.

Tưới Nước: Tưới nước thật đẫm.

Cỏ Dại: 
Cỏ dại có thể lấn những cây con và lan ra rất nhanh. Nhổ cỏ dại bằng tay hoặc 
bằng đồ nghề nhỏ cỏ dại có tay cầm dài. Cỏ dại mọc quanh năm, đặc biệt là 
vào cuối đông, cuối xuân, và đầu thu khi đất ẩm ướt và dễ dàng nhổ cả cỏ dại 
lẫn rễ và nguyên cây – làm như vậy để cỏ dại không mọc lại ngay lập tức. 
Đừng bao giờ sử dụng thuốc diệt cỏ/thuốc trừ sâu trong vườn thoát nước 
mưa của quý vị.

Bổi Cây: 
Bổi cây (như phân ủ, lá và dăm bào) giúp ngăn chận cỏ dại, giữ lại nước và 
bảo vệ rễ.  Kiểm tra và duy trì một lớp bổi cây dầy khoảng 3 inch khi cần. 
Loại bổi cây tốt nhất cho vườn thoát nước mưa là dăm bào, những nơi bán cây 
thường hay cho loại này miễn phí. Để ý xem có bất cứ chỗ đất nào không còn 
lớp bổi hãy trải thêm lên khi cần. Cẩn thận đừng đổ quá nhiều bổi lên gốc cây.

Nước: 
Cây con cần nước để nuôi dưỡng rễ lớn mạnh. Tưới nước là điều quan 
trọng trong suốt hai đến ba mùa hè đầu sau khi làm vườn thoát nước mưa 
của quý vị. Thông thường, nên tưới nước khi thời tiết khô và ấm, từ tháng Năm 
cho đến tháng Chín.

Tuổi của Khu Vườn Tần Suất Tưới Cây
Năm thứ 1 Mỗi 3-4 ngày
Năm thứ 2 Mỗi 2 tuần một lần
Năm thứ 3 Mỗi tháng một lần hoặc thường xuyên hơn tùy 

thuộc vào lá cây có cho thấy bị ảnh hưởng nặng 
nề không (héo úa, ngả vàng quá mức)

Nhớ tưới nước thật nhiều, làm ẩm bề mặt của đất từ 6-12 inch. Sau khi tưới 
nước, chờ một tiếng sau đó đào xuống đất xem nước có thấm xuống đất 
đủ chưa.

Quý vị có thể dùng cây tưới nước hoặc tiết kiệm thời giờ bằng cách gắn ống 
phun bên cạnh cây trồng của quý vị và phủ với lớp bổi cây. Tìm hiểu thêm về 
cách tưới nước cho cây mới trồng và cách sử dụng ống phun tại www.seattle.
gov/util/environmentconservation/mylawngarden/smart_watering. 

Cây Trồng: 
Nếu quý vị cần trồng lại cây chết hay khô, hãy thay chúng vào mùa thu. Làm 
như vậy sẽ giúp cho cây có thời gian quan trọng để mọc thêm nhiều rễ trước 
mùa khô. Có thêm nhiều rễ sẽ giúp cây chống lại bệnh tật, mùa hè khô cằn và 
mùa đông lạnh lẽo.

Dọn dẹp: 
Rác và cây cỏ vụn có thể làm nghẹt đường thoát nước và dẫn nước vào. 
Thường xuyên dọn dẹp sạch mọi chất cặn, cây cỏ vụn hay rác trong 
vườn thoát nước mưa của quý vị. Kiểm soát dòng nước khi trời bắt đầu 
mưa vào mùa thu và một lần nữa vào mùa đông.

Bồn Chứa

Có Thắc Mắc?
Liên lạc với Đường Dây Trợ Giúp Trực Tiếp Làm 
Vườn (206) 633-0224 hoặc 
email help@gardenhotline.org

Để biết thêm chi tiết: 
www.rainwise.seattle.gov

Van

Mở Van: 
Trước khi mùa mưa bắt đầu vào tháng Chín, hãy 
mở van (dòng chảy chậm) để cho nước bắt đầu từ 
từ chảy ra hết từ bồn chứa vào vườn thoát nước 
mưa hoặc cống rãnh bên hông. Nếu bồn chứa của 
quý vị đầy, nó không thể trữ được nhiều nước mưa 
nữa và như vậy sẽ không giúp chúng ta làm chậm 
bớt nước mưa của Seattle. Cứ để cho van mở qua 
mùa đông để thoát nước chậm.

Đóng Van: 
Đến tháng Năm, quý vị có thể đóng van để tiết 
kiệm nước cho khu vườn của quý vị. Quý vị có 
thể gắn một ống cao su ở vòi của bồn chứa để tưới 
nước cho những cây trồng gần đó.

Dọn dẹp: 
Thường xuyên dọn sạch mọi thứ cặn và cây cỏ 
vụn từ những nơi nước chảy vào và ra khỏi bồn 
chứa. Kiểm tra những tấm chắn xem có thứ gì có thể 
cản dòng nước chảy vào hay không. Vào cuốitháng 
Tám, tháo van ra (dòng chảy chậm) và kiểm soát 
xem lỗ chảy có sạch không và nước có chảy qua 
được hay không.  Mỗi năm một lần, kiểm tra xem 
bên trong bồn chứa có bị lắng cặn hay không và dọn 
sạch nếu cần. Những bồn chứa nhỏ có thể hút bụi 
bằng máy hút bụi khô-ướt; những bồn chứa lớn có 
thể cần phải rửa xả sạch bằng vòi nước qua lỗ thoát 
nước bên dưới.

Mở van vào tháng Chín: Vặn qua
bên trái để có chỗ chứa nước mưa sắp tới. 

Đóng van vào tháng Năm: Vặn qua bên phải 
để tiết kiệm nước cho khu vườn của quý vị. 

Tưới nước cho cây của quý vị: Bồn chứa phải đầy hoặc gần 
đầy thì mới có đủ áp suất để tưới nước bằng vòi cao su.


