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BỌ EMERALD ASH BORER LÀ GÌ?

Emerald Ash Borer là một loài bọ cánh cứng giết các cây tần bì khi ấu trùng của nó đào hang
dưới vỏ cây và ăn chất dinh dưỡng lưu thông trong cây. Loài bọ này được phát hiện lần đầu tại
Hoa Kỳ vào năm 2002.

BỌ EMERALD ASH BORER ĐÃ
XUẤT HIỆN TẠI BOSTON. 
Tìm hiểu cách Thành Phố Boston đang bảo vệ các cây tần
bì của chúng ta và những điều quý vị có thể làm để hỗ trợ.

BỌ EMERALD ASH BORER ĂN GÌ?
Loài côn trùng này chỉ ăn cây tần bì, nhưng Emerald Ash Borer giết 99% các cây tần bì nó
phá hoại. Nếu hơn một phần ba cây tần bì bị phá hoại chết do tổn hại từ Emerald Ash Borer,
cây không thể được cứu vớt và phải được vứt bỏ.

CÓ THỂ LÀM GÌ?

BỌ EMERALD ASH BORER ĐANG ẢNH HƯỞNG CÁC CÂY XANH CỦA BOSTON NHƯ
THẾ NÀO?
Emerald Ash Borer được phát hiện vào năm 2014 và một số cây tần bì trong các khu phố của
Boston đang có dấu hiệu bị phá hoại. Có thể mất từ 3 đến 5 năm để cây bắt đầu có dấu hiệu
hoạt động của Emerald Ash Borer bên ngoài.

Theo dõi các cây được đánh dấu dỡ bỏ hoặc xử lý trong các tháng sắp tới. Không bao giờ vận chuyển vật liệu
cây từ nơi này sang nơi khác. Sở Công Viên và Giải Trí Boston chăm sóc cho các cây đường phố và cây trong
công viên; nếu quý vị thấy cây trên đường hoặc cây trong công viên công cộng mà quý vị cho rằng có thể
đang bị bọ Emerald Ash Borer phá hoại, hãy liên hệ 311. Nếu quý vị có thắc mắc về việc nhận diện cây tầm bì
tại bất động sản tư nhân, ví dụ như sân nhà riêng hoặc các doanh nghiệp, hãy liên hệ chuyên gia chăm sóc cây
được chứng nhận.

TÔI CÓ THỂ GIÚP BẰNG CÁCH NÀO?

Sở Công Viên và Giải Trí Boston đang làm việc để đảm
bảo sức khỏe cho các cây trên phố công cộng của
chúng ta. Chúng tôi sẽ bảo vệ các cây khỏe mạnh và dỡ
bỏ các cây chết và bị phá hoại nặng nề để ngăn chạn sự
lây lan của bọ Emerald Ash Borer.

Chúng tôi cũng đang dựng một Kế Hoạch Rừng
Đô Thị toàn diện để bảo tồn và mở rộng vòm cây
xanh của chúng ta—và chất lượng cuộc sống
tổng thể cho người dân Boston. Gia tăng trợ cấp
và nhân sự cho việc chăm sóc cây sẽ giúp chúng
tôi ứng phó với các loài côn trùng như Emerald
Ash Borer.


