
Ủ Phân Xanh và 
Phân Trùn Quế
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Quét để tìm hiểu
thêm!

Ủ phân xanh có thể được thực hiện ở bất cứ đâu ... trong sân sau nhà, tại
nơi làm việc hoặc tại trường, thậm chí trong căn hộ!

Ủ phân xanh là sự phân hủy tự nhiên có kiểm soát của chất hữu
cơ và là cách tự nhiên để tái chế các vật liệu hữu cơ. 

Phân xanh có nhiều lợi ích - từ việc cải thiện sức khỏe của đất và
tăng khả năng trữ nước của đất, đến tiết kiệm tiền bằng việc giảm
sử dụng phân bón và tưới nước thường xuyên. 

Ủ phân trùn quế là một hình thức ủ phân xanh khác mà quý vị
dựa vào những con trùn quế Red Wiggler (giun hổ)  để biến những
mẩu vụn thức ăn từ thực vật thành phân trùn quế - một chất cải
tạo đất giàu dinh dưỡng.
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Hành Động vì Khí Hậu của
Quận San Diego năm 2018

Quý vị có biết rằng quý vị có thể hỗ trợ các mục tiêu Kế Hoạch
Hành Động vì Khí Hậu năm 2018 của Quận bằng việc làm vườn? 

Ủ phân xanh tại vườn nhà hoặc vườn cộng đồng là một giải pháp bền vững có thể
giúp chúng ta đạt mục tiêu năm 2030 của Quận trong việc chuyển đổi 80% chất
thải rắn trên toàn quận. 

Việc lắp đặt thùng chứa nước mưa qua Chương Trình Giảm Giá Thùng Chứa Nước
Mưa của Quận và làm đẹp phong cảnh bằng các loại cây chịu hạn là những cách
hiệu quả để tiết kiệm nước. Tính đến năm 2020, Quận đã cung cấp 8.828 thùng
chứa nước mưa. 

Trồng cây chịu hạn là một cách tuyệt vời để tiết kiệm nước, tạo không gian xanh,
và hấp thu carbon dioxide trong khí quyển. Sắc Lệnh Điều Chỉnh Cảnh Quan đã
được duyệt quy định hai cây cho mỗi nhà ở mới. 

Quét để tìm hiểu
thêm!
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Tiết Kiệm Nước 

Quý vị có biết là quý vị có thể giúp bảo vệ chất lượng nước của San
Diego và tiết kiệm tiền bằng việc sử dụng nước hiệu quả hơn?  

Bằng cách ngăn lưu lượng nước chảy thoát từ việc tưới tiêu cũng như sử
dụng nước ngoài trời không cần thiết, quý vị có thể giúp ngăn lưu lượng
nước ô nhiễm chảy vào hệ thống dẫn nước mưa và các luồng lạch của
chúng ta.  
Chương Trình Bảo Vệ Rừng Đầu Nguồn của Quận San Diego giúp bảo vệ
chất lượng nước bằng việc cung cấp các nguồn hỗ trợ, hội thảo, cũng như
các biện pháp khuyến khích để bảo tồn nước. 

Chủ nhà và doanh nghiệp có thể được nhận chiết khấu đối với những hành
động tiết kiệm nước như làm cho cảnh quan của họ bền vững hơn, trồng các
loại cây bản địa chịu hạn, và lắp đặt thiết bị tiết kiệm nước mưa.

Quét để tìm hiểu
thêm!



Sâu Bọ Xâm Lấn

Bộ Nông Nghiệp và Đo Lường đang nỗ lực để bảo vệ khỏi các loài
sâu bọ xâm lấn...

Sâu bọ xâm lấn là những sinh vật không có trong tự nhiên ở một
khu vực cụ thể và có thể gây ra thiệt hại.

Sâu bọ và côn trùng xâm lấn có thể gây thiệt hại đối với rau củ
quả bằng việc ăn rau củ quả hoặc truyền bệnh dịch có hại.

Bẫy sâu bọ giúp bảo vệ nền nông nghiệp và vườn địa phương khỏi
các loài sâu bọ xâm lấn!
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Quét để tìm hiểu
thêm!



Cây dành cho Các
 Loài Thụ Phấn 
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Tại Hoa Kỳ, các loài thụ phấn như ong, bướm, bọ cánh cứng, dơi và chim chịu trách
nhiệm 75% nguồn cung thực phẩm của chúng ta - chúng duy trì hệ sinh thái và giúp
thực vật sinh sôi nảy nở!

Để bảo vệ các loài thụ phấn quan trọng, Chương Trình Bảo Vệ Ong Mật của Bộ Nông
Nghiệp và Đo Lường đang nỗ lực để mở rộng cơ hội nuôi ong trong Quận, đẩy mạnh
việc nuôi ong có trách nhiệm, theo dõi sức khỏe của ong, và đảm bảo an toàn cho
công chúng.

Trồng theo mùa và trồng đa dạng các loài hoa và cây có hoa
Cân nhắc để lại cỏ dại có hoa
Tránh sử dụng thuốc trừ sâu

Quý vị có muốn biết làm cách nào để thu hút và duy trì các loài thụ phấn trong vườn
của mình? Đây là cách:

Quét để tìm hiểu
thêm!



Nông Sản 
Theo Mùa 

Tìm hiểu về các loại nông sản theo mùa được trồng tại Quận San
Diego 
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Mùa thu: Nho, Ớt, Cà Chua, Cà Rốt, Khoai Tây và Củ Cải 

Mùa đông: Táo, Cam Quýt, Kiwi, Củ Cải Đường và Rau Sống 

Mùa xuân: Quả Mọng, Bưởi, Dưa Chuột, Đậu Hà Lan và Cải Búp

Mùa hè: Quả Dưa, Quả Hạch, Dưa Hấu, Bí Xanh, Quả Bơ và Các
Loại Đậu

Quét để tìm hiểu
thêm!



Lợi Ích từ Việc Ăn 
Nông Sản Theo Mùa 

Ăn nông sản trồng theo mùa có một vài lợi ích cho con người cũng
như môi trường của chúng ta! Dưới đây là ba lý do để ăn theo mùa: 
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Ăn nông sản theo mùa có nghĩa khả năng cao là quý vị ăn nông sản địa
phương bởi thực phẩm trồng theo mùa có khả năng cao là đến từ các trang
trại, vườn và chợ trong cộng đồng của quý vị!

Khi thực phẩm được trồng trái mùa, chúng sẽ không phát huy hết khả năng
của chúng. Thực phẩm được trồng và ăn vào mùa phù hợp có nhiều chất
dinh dưỡng và nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn.

Ăn thực phẩm trồng theo mùa ở gần quý vị có nghĩa là thực phẩm không phải
dịch chuyển một chặng đường dài trước khi đến đĩa ăn của quý vị. Điều này
giúp giảm tác động đến môi trường từ việc vận chuyển món thực phẩm đó.  

Quét để tìm hiểu
thêm!



Làm Vườn ở Những 
Không Gian Hẹp 
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Trồng vườn với thùng/chậu cảnh ở bất cứ đâu - thậm chí ngay trên hiên
nhà của quý vị! Đây là một số bí kíp để có một vườn thùng/chậu cảnh
trong không gian hẹp: 

Trồng cây cảnh ăn được trong thùng/chậu cảnh, gồm những cây thu hút ong, bướm, và
chim. Các loại rau và hoa theo mùa sẽ bổ sung thêm màu sắc và thu hút các loài thụ
phấn! 

Những chậu cây xương rồng sẽ khuyến khích việc sử dụng lượng nước thấp. 

Hãy đảm bảo cân nhắc trọng lượng thùng và chậu cảnh đã được đổ đầy khi trồng cây
trên ban công. 

Đất pha phù sa và đất sét không phải là chất liệu tốt cho chậu cảnh, đất pha phù sa và
đất sét sẽ không cho phép đủ lượng khí lưu thông đủ đến rễ cây. Nhiều hỗn hợp đất
dành cho chậu cảnh hiện có sẵn để sử dụng hoặc quý vị có thể tự chuẩn bị.

Quét để tìm hiểu
thêm!



Thư Viện Nhỏ
 Miễn Phí 
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Lấy Một Cuốn, Để Lại Một Cuốn 

Thư Viện Nhỏ Miễn Phí (Little Free Libraries) là hộp chia sẻ sách nơi
mọi người có thể lấy một cuốn sách hoặc để lại một cuốn sách miễn
phí. 

Để tìm một Thư Viện Nhỏ Miễn Phí ở gần quý vị, vui lòng truy cập
littlefreelibrary.org/ourmap. Những Thư Viện Nhỏ Miễn Phí này có ở
khắp Quận San Diego! 

Quý vị có biết là Thẻ Thư Viện Quận là miễn phí cho mọi người dân
California? Để có thẻ thư viện, vui lòng mang ID có ảnh và chứng
nhận cư trú tới chi nhánh SDCL địa phương hoặc truy cập
sdcl.org/card để đăng ký trực tuyến. 

Quét để tìm hiểu
thêm!


