
TRE THÂN RỄ CHẠY  
 

Tre thân rễ chạy là gì?

• Tre thân rễ chạy là một loại cỏ xâm lấn, phát triển nhanh với hệ thống rễ phức tạp, 

lan theo chiều ngang, hay còn được gọi là thân rễ. Tre thân rễ chạy lan rất mạnh 

trong đất và có thể đạt tới 15 feet mỗi năm.Một khi được trồng xuống, tre thân 

rễ chạy có thể xâm lấn các bãi đất và xuyên qua các ranh giới lô đất, gây nhiều 

phiền toái cho chủ sở hữu bất động sản liền kề cũng như các khu vực pháp lý của 

địa phương.  

• Tre thân rễ chạy có thể hủy hoại môi trường tự nhiên và kìm hãm các loài thực vật 

bản địa.  

• Rễ tre có thể xuyên qua công trình bằng gạch, cống rãnh, tường rỗng, sân và len 

lỏi vào các vết nứt hoặc điểm yếu của công trình bê tông. 

Trách nhiệm của Chủ sở hữu bất động sản  

• Vào tháng 3 năm 2022, Hội đồng Giám sát Hạt Fairfax đã thông qua Sắc lệnh mới về Tre có hiệu lực vào ngày 1 

tháng 1 năm 2023 và được thực thi bởi Ban Tuân thủ Quy tắc dựa trên từng khiếu nại cá nhân. Bộ luật § 119-3-2 

của Hạt Fairfax quy định rằng:  

1. Chủ sở hữu tre không được để tre thuộc phần đất của mình lan sang bất kỳ lối đi công cộng hay bất động 

sản liền kề nào không thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu tre, và 

2. Chủ sở hữu tre phải quây chắn để tre không lan sang bất kỳ lối đi công cộng hoặc bất động sản liền kề nào 

không thuộc quyền sở hữu của họ.  

• Sắc lệnh mới này yêu cầu chủ sở hữu bất động sản phải quây chặn cây tre thuộc phần đất của họ và không để tre 

mọc lan ra khỏi ranh giới lô đất của họ. 

• Sau khi ban hành Thông báo vi phạm, chủ tài sản có thể bị 50 đô la cho mỗi ngày không thực hiện biện pháp quây 

chặn, tối đa 2.000 đô la trong vòng 12 tháng.  

• Chủ tài sản có thể chịu thêm khoản phạt nếu tre lan sang bất động sản liền kề khác. 

Quây chặn tre thân rễ chạy bằng rào chắn rễ  

• Rào chắn rễ làm bằng polypropylene, kim loại 

hoặc polyethylene (nhựa) mật độ cao và có khả 

năng quây chắn cây tre hiệu quả.  

• Rào chắn rễ phải cao 36", trong đó phần đặt 

ngầm cao khoảng 30" và phần lộ thiên là 6".  

• Chủ sở hữu bất động sản phải đặt rào chắn rễ 

thẳng đứng trên mặt đất để bất kỳ cây con hoặc 

thân rễ nào chạm vào rào chắn sẽ phát triển 

ngược về phần đất của chủ sở hữu tre, cách xa 

các bất động sản liền kề, đồng thời giúp chủ sở 

hữu dễ dàng nhận biết và loại bỏ. 

 

  

Quây chặn bằng cách cắt tỉa hoặc dùng thuốc diệt cỏ 

Một phương án khác để ngăn tre mọc lan là chặt tre xuống càng thấp càng tốt và bôi ngay một loại thuốc diệt cỏ không 

chọn lọc vào vết cắt. Thuốc diệt cỏ có chứa glyphosate hoặc triclopyr nồng độ cao (20-25%) và được bôi lên vết cắt trong 

vòng một phút sau khi cắt. Việc sử dụng thuốc diệt cỏ sau đó trên lá với nồng độ 5% glyphosate hoặc triclopyr sẽ là cần 

thiết để ngăn chặn sự phát triển của tre trong khoảng 2-5 năm. Thuốc diệt cỏ phải luôn được sử dụng theo đúng hướng 

dẫn trên nhãn. Việc cắt tỉa thường xuyên (hàng tuần hoặc khi cần thiết tùy theo mùa) có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng 

của tre. Khi cắt tỉa, hãy cài đặt sàn máy cắt xuống thấp nhất. Nếu sử dụng thuốc diệt cỏ, chỉ cắt tỉa khi lá đã chết. 



 

Loại bỏ tre thân rễ chạy 

• Việc loại bỏ tre sớm và nhanh chóng có thể làm giảm các tác động lâu dài đến cây cối và thảm thực vật xung quanh. 

• Việc đào tre lên cần phải có thiết bị hạng nặng kết hợp với sự hỗ trợ của Virginia 811 (va811.com) 

• Bạn vẫn phải tiếp tục loại bỏ cây mới và măng để hạn chế sự phát triển của tre. 

• Hiện trên thị trường có nhiều loại thuốc diệt cỏ khác nhau để diệt tre nhưng luôn phải làm theo đúng các hướng 

dẫn sử dụng trên nhãn như pháp luật quy định. Phải theo dõi thường xuyên các khu vực đã xử lý để kiểm soát cây 

con mới hoặc tre mọc lại 

   

 Trước khi loại bỏ    Trong khi loại bỏ    Sau khi loại bỏ 

Lưu ý: Để kiểm soát hiệu quả tre thân rễ chạy phát triển, có thể bạn phải kết hợp các phương án được liệt kê ở trên. 
 

Xử lý tre thân rễ chạy 

• Tất cả bộ phận đã cắt của cây tre (rễ và thân) sẽ được thu gom và xử lý tương tự như rác thải sau khi cắt tỉa cây 

cối, không phải rác sân vườn, tại các cơ sở Xử lý Chất thải rắn của Hạt Fairfax. Người dân nên bỏ các mảnh vụn 

của cây tre vào thùng rác và không để chung với rác sân vườn. 

• Thân cây đã cắt có thể được phơi khô và sử dụng làm cọc chống cho cây trồng, giàn leo hoặc một loạt các dự án 

thủ công khác. 
 

Những điều quan trọng cần nhớ 

• Việc để tre mọc lan sang bất động sản của người khác là vi phạm pháp luật. Điều luật này áp dụng cho cả chủ sở 

hữu bất động sản và người thuê, cho dù họ có trồng tre hay không.  

• Việc sở hữu và trồng tre trên một bất động sản là hợp pháp nếu cây tre chỉ sinh trưởng bên trong phần bất động 

sản đó của chủ sở hữu tre. 

• Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, nếu bạn muốn nộp đơn khiếu nại về việc cây tre không ngừng lan sang bất 

động sản liền kề hoặc lối đi công cộng, vui lòng liên hệ với Ban Tuân thủ Quy tắc theo số 703-324-1300, TTY 711 

hoặc nộp đơn khiếu nại trực tuyến trên www.fairfaxcounty.gov/code. 

Bạn vẫn cần trợ giúp? 
 

• Truy cập: www.fairfaxcounty.gov/topics/running-bamboo 

• Tìm hiểu thêm thông tin tại 'Bí quyết làm vườn: Cách diệt cây tre và kiểm soát sự lây lan của cây tre' tại 

https://extension.umd.edu/resource/containing-and-removing-bamboo 

• Tư vấn làm vườn miễn phí hiện có sẵn trên chương trình Master Gardener (Người làm vườn Thành thạo) của Hạt 

Fairfax:https://fairfaxgardening.org/, qua Email mgfairfax@vt.edu hoặc gọi cho Bộ phận trợ giúp Tình nguyện viên 

của chương trình Master Gardener 703-324-8556. 

• Đối với các thắc mắc về tre không liên quan đến việc thi hành bộ luật, vui lòng liên hệ Khu bảo tồn Đất và Nước 

Bắc Virginia theo số 703-324-1460. 
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Để yêu cầu thông tin này ở định dạng thay thế, hãy gọi 
Ban Tuân thủ Quy tắc theo số 703-324-1300, TTY 711. 

 

http://www.fairfaxcounty.gov/code
http://www.fairfaxcounty.gov/topics/running-bamboo
https://extension.umd.edu/resource/containing-and-removing-bamboo
https://fairfaxgardening.org/
mailto:mgfairfax@vt.edu

