
  بانس پھیلتا
 

ہے؟ کیا بانس پھیلتا

 حامل کا نظام والے جڑوں افقی پیچیدہ، جو ہے گھاس متصرف ایک والی اگنے سے تیزی بانس پھیلتا •
 بار ایک ہے۔ جاتا بڑھ مزید تک فٹ ۱۵ سال ہر میں انداز جارحانہ یہ ہے، کہتے رہزومس جسے ہے
 کو حدوں کی جائیداد اپنے کرکے قبضہ پر زمین گز کئی ساتھ کے وقت بانس پھیلتا بعد، کے لگنے پودا
 سکتا کر کھڑا مسائل لیے کے اختیار دائرہ مقامی اور کانمال کے جائیداد ملحقہ جو ہے، سکتا کر پار
  ہے۔

 سکتا روک سے اگنے کو انواع مقامی یہ اور ہے سکتا ہو ثابت کن تباہ لیے کے ماحول قدرتی بانس پھیلتا •
  ہے۔

 دراڑے میں کنکریٹ اور ہے، سکتی دھکیل کو ٓانگن دیواروں، کھوکھلی نالیوں، دیوار، کے اینٹوں جڑیں •
 ہے۔ سکتی بنا کمزور اسے کر ڈال

  داریاں ذمہ کی مالک کے جائیداد

 جسے گا، ہو العمل نافذ سے ۲۰۲۳ جنوری ۱ جو کیا، پاس آرڈیننس بانس نیا ایک نے سپروائزرز آف بورڈ کاؤنٹی فیئرفیکس میں ۲۰۲۲ مارچ •

 : کہ ہے کرتا بیان§ ۱۱۹-۳-۲ کوڈ کاؤنٹی فیکسفیئر گا۔ جائے کیا نافذ ذریعے کے ڈیپارٹمنٹ کمپالئنس کوڈ پر بنیاد کی شکایت انفرادی

 مالک بانس جو جائیداد ملحقہ کسی یا راستے عوامی کسی باہر سے ملکیت اپنی کو پودوں کے بانس پھیلتے کو، مالک کے بانس ایک .1
 اور چاہے دینی نہیں اجازت کی پھیلنے تک ہو، نہ ملکیت کی

 تک ہو، نہ ملکیت کی مالک بانس جو جائیداد ملحقہ کسی یا راستے عوامی کسی کو پودوں کے بانس پھیلتے کو مالک کے بانس ایک .2
  چاہے۔ روکنا سے پھیلنے

 اسے اور رکھے محدود تک جائیداد اپنے کو بانس پھیلتے لگے پر جائیداد اپنی وہ کہ ہے گیا کہا سے مالکان کے جائیداد تحت کے آرڈیننس نئے •
 روکیں۔ سے پھیلنے باہر سے لکیر کی جائیداد اپنی

 کی ماہ ۱۲ اور $۵۰ روز ہر میں صورت کی ہونے ناکام میں روکنے سے پھیلنے کو بانس پھیلتے بعد، کے اجراء کے نوٹس کے ورزی خالف •

  ہے۔ سکتا ہو جرمانہ تک $۲،۰۰۰ زیادہ سے زیادہ میں مدت

 ہیں۔ دیتے پھیلنے میں جائیداد ملحقہ دوسری کسی کو بانس وہ اگر ہیں سکتے جا کیے عائد نےجرما اضافی پر مالکان کے جائیداد •

  روکنا کو بانس پھیلتے سے رکاوٹ کی جڑ

 بانس بنی سے( پالسٹک) تھیلین پولی والی کثافت اعلی یا دھات، پروپیلین، پولی •

 ہو ثابت کارٓامد میں کنےرو کو بانس پھیلتے ہوئے چلتے رکاوٹیں کی جڑ کی
  ہے۔ سکتی

 کے زمین" ۳۰ تقریبا میں چاہئے،جس ہونی میں اونچائی" ۳۶ رکاوٹ کی جڑ •

  چاہے۔ ہونی اوپر سے زمین" ۶ اور نیچے،

 رکاوٹ تاکہ چاہئے جانا کیا نصب پر طور عمودی میں زمین کو رکاوٹ کی جڑ •
 طرف کی جائیداد کی مالک کے بانس ریزوم یا جڑ بھی کوئی والی ٹکرانے سے
 اور کرنے شناخت کو رہیزوم سے جس جائیں، ہو دور سے جائیدادوں ملحقہ اور

 گی۔ آئے نظر زیادہ لیے کے کاٹنے

 طریقہ کا روکنے ذریعے کے استعمال کے دوا مار بوٹی جڑی اور کاٹنے 

 دی لگا دوا مار بوٹی جڑی منتخبہ غیر پر طور فوری اور جائے دیا کاٹ نیچے ہو ممکن جتنا کو بانس کہ ہے یہ طریقہ rاو ایک کا روکنے کو بانس پھیلتے

 دینا لگا پر چوٹیوں کٹی کی بانس اندر کے منٹ ایک کے کاٹنے اسے ہو ٹرائکلوپیر یا گالئفوسیٹ( %۲۵ -۲۰) ارتکاز زیادہ میں جس کلر برش ایک جائیں۔

 لگانا دوا مار بوٹی جڑی پر پتوں ساتھ کے ارتکاز %۵ کے ٹرائکلوپیر یا گالئفوسیٹ لیے کے پانے قابو رپ نشوونما کی بانس تک سال ۵-۲ تقریبا ً چاہیے۔

 کے موسم یا وار ہفتہ) کٹائی سے باقاعدگی چاہیے۔ جانا کیا استعمال کے پابندگی مطابق کے ہدایات کی لیبل ہمیشہ کو ادویات مار بوٹی جڑی ہوگا۔ ضروری

 استعمال کا سیٹنگ ڈیک والی نیچے پر مشین والی کاٹنے گھاس وقت، کرتے کٹائی ہے۔ سکتی کر مدد میں کرنے کم کو اگاؤ( مطابق کے ضرورت سے لحاظ

 کریں۔ انتظار کا کاٹنے تک مرجانے کے پتے تو، ہیں رہے کر استعمال دوا مار بوٹی جڑی اگر کریں۔

ً  



 

 ہٹانا کو بانس پھیلتے

 ہے۔ سکتا جا کیا کم کو اثرات مدتی طویل والے پڑنے پر پودوں اور درختوں کے گرد ارد سے ہٹانے پر وقت اور جلد کو بانس •

 ۔(va811.com ہے ہوتی ضرورت کی آہنگی ہم ساتھ کے ۸۱۱ ورجینیا اور سامان بھاری لیے کے کھودنے کو بانس)  •

 ہوگا۔ ضروری ہٹانا مسلسل کو سپراوٹس اور پودوں نئے لیے کے کرنے محدود کو افزائش نئی کی بانس •

 جانا کیا استعمال سے پابندی مطابق کے ہدایات کی لیبل ہمیشہ انہیں لیکن ہیں دستیاب ادویات مار بوٹی جڑی مختلف لیے کے مارنے کو بانس •
 سکے جا روکا سع اگنے دوبارہ کو بیجوں نئے تاکہ چاہئے جانی کی نگرانی سے باقاعدگی کی جگہوں شدہ عالج ہے۔ قانون کہ جو چاہیے،

   

 بعد کے ہٹانے  دوران کے ہٹانے پہلے سے ہٹانے 

 ہے۔ سکتی پڑ ضرورت کی امتزاج کے اختیارات گئے دیے اوپر لیے کے کرنے میں قابو سے طریقے مؤثر کو بانس: نوٹ
 

 تصرف کا بانس پھیلتے
 جاتا کیا استعمال پر طور کے دان وڑےک کرکے جمع کو( کلم اور جڑیں) بانس ہوئے کٹے تمام میں سہولیات کی ویسٹ سالڈ کاؤنٹی فیئرفیکس •

 ساتھ۔ کے کوڑے کے صحن کہ نہ چاہیے کرنا شامل ساتھ کے دان کوڑے ملبہ کا بانس کو رہائشیوں پر۔ طور کے فضلے کے صحن کہ نہ ہے
 استعمال پر طور کے صف ایک کی منصوبوں کے دستکاری یا سہارا، کا بیل داؤ، کے پودوں اور ہے سکتا جا کیا خشک کو کلموں ہوئے کٹے •

 ہے۔ سکتا جا کیا
 

 باتیں اہم کی رکھنے یاد

 انہوں چاہے ہے، ہوتا الگو پر داروں کرایہ اور مالکان کے جائیداد یہ ہے۔ قانونی غیر دینا پھیالنے پر امالک کی لوگوں دوسرے کو بانس پھیلتے •
  نہیں۔ یا ہو لگایا بانس نے

 ہے۔ قانونی کرنا بھال دیکھ کی اس اور رکھنا بانس پر پراپرٹی کسی تو ہو موجود میں ملکیت کی مالک کے اس بانس اگر •

 کرم براہ تو ہیں، چاہتے کروانا درج شکایت میں بارے کے پھیلنے کے بانس قابو بے میں راستے یا جائیداد ملحقہ آپ اگر سے، ۲۰۲۳ جنوری، ۱ •

 درج پر www.fairfaxcounty.gov/codeشکایت الئن آن یا ،کریں رابطہ پر  ۷۱۱TTY ،۱۳۰۰-۳۲۴-۷۰۳ سے کمپلینس کوڈ ٓاف ڈیپارٹمنٹ

  کریں۔

 ہے؟ ضرورت کی مدد بھی اب

 

 پر bamboo-www.fairfaxcounty.gov/topics/running: جائیں •
 کریں۔ حاصل معلومات مزید کریں، کنٹرول کیسے کو پھیالؤ کے بانس اور ماریں کیسے کو پودوں کے بانس: میں بارے کے اغبانیب •

bamboo.htm-amboo/killhttps://www.gardeningknowhow.com/ornamental/foliage/b پر 
 ذریعے کے میل, /https://fairfaxgardening.org:ہے دستیاب ذریعے کے گارڈنرز ماسٹر فیئرفیکس مشورہ مفت کا باغبانی •

mgfairfax@vt.edu کریں کال پر ۸۵۵۶-۳۲۴-۳۰۷ ڈیسک مددگار والنٹیر گارڈنر ماسٹر یا 
-۷۰۳ سے ڈسٹرکٹ کنزرویشن واٹر اینڈ سوئل ورجینیا ناردرن کرم براہ ہے، نہیں تعلق سے نفاذ کا جن لیے کے سواالت میں بارے کے بانس •

 کریں۔ رابطہ پر ۳۲۴-۱۴۶۰
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 ۲۰۲۲ جون•  پبلیکیشن VA کاؤنٹی، فیئرفیکس
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