Sâu đục thân tần bì
(Emerald Ash Borer hay EAB)
EAB là gì?
•

Một loại bọ kỳ lạ lây lan nhanh

EAB gây hại gì?
•
•

Ăn thân cây tần bì, nhanh chóng
gây ra thiệt hại và làm chết cây
Kể từ năm 2002, EAB đã giết chết
hàng trăm triệu cây tần bì ở Bắc Mỹ

EAB xuất hiện ở đâu?
•

35 tiểu bang, bao gồm Nebraska,
đã xác nhận sự xâm nhập của EAB
và đã phát hiện EAB tại Lincoln vào
tháng 8 năm 2018

Lincoln bị ảnh hưởng như
thế nào?
•

•
•

Trong số khoảng 112.000 cây công
cộng đã trồng, hơn 14.000 là cây
tần bì, tức khoảng 12% số cây công
cộng ở Lincoln
Phần lớn các cây tần bì công cộng
(gần 12.000) trồng ở dọc đường phố
Nếu không có hành động, cây bị
nhiễm bệnh sẽ chết và trở nên
giòn và nguy hiểm

Sự hợp tác giữa Thành phố
Lincoln và các thành viên cộng
đồng muốn bảo vệ những cây
tần bì trưởng thành trồng dọc
đường phố của Lincoln khỏi Sâu
đục thân tần bì

trees.lincoln.ne.gov

Điều gì đang được thực hiện?

Tôi có thể làm gì?

Tôi cần làm gì để tham gia?

Kế hoạch ứng phó và phục hồi
sau dịch Sâu đục thân tần bì
của Thành phố Lincoln

Chương trình Adopt-An-Ash

• Xác nhận cây đủ điều kiện và liên hệ
với chuyên gia tiêm thuốc trừ sâu được
cấp phép

Quy trình 3 giai đoạn để chủ chặt bỏ và
thay thế cây tần bì công cộng dọc theo
đường phố và công viên:
1. Chặt bỏ: Chặt bỏ 1.000 cây tần bì
công cộng mỗi năm
2. Trồng lại: Trồng 1.000 cây thay thế
với các chủng loài cây đa dạng
3. Xử lý tạm thời: Xử lý tạm cây tần bì
công cộng bằng thuốc hóa học để
cho phép chặt bỏ an toàn theo thời gian

• Chủ nhà quan tâm đến chương
trình có thể "nhận chăm sóc"
cây tần bì công cộng để tài trợ cho
việc xử lý bằng hóa chất, tránh chặt bỏ
• Truy cập vào trees.lincoln.ne.gov để tìm
kiếm trong cơ sở dữ liệu tương tác và xác
định xem có cây tần bì công cộng nào gần
nhà của bạn hay không, sau đó làm theo
các bước trực tuyến để nhận chăm sóc cây
tần bìo
• Bạn phải thực hiện phương pháp xử lý hai
năm một lần và liên tục để có hiệu quả
• Phương pháp xử lý duy nhất được chấp
thuận là để chuyên gia có giấy phép tiêm
chất hóa học vào thân cây, theo quy định
của tiểu bang và liên bang

• Truy cập vào trees.lincoln.ne.gov để
nhận giấy phép và thông tin đăng ký
miễn phí
• Gửi đơn đăng ký đã điền đủ miễn phí
qua thư hoặc qua email đến
forestry@lincoln.ne.gov hoặc trực
tiếp đến văn phòng Công viên và
Khu giải trí Lincoln tại 3131 O Street,
Suite 300 Lincoln, NE 68510

Tìm hiểu thêm

Xem lại thông tin bổ sung về
chương trình Adopt-An-Ash:

Cây dọc đường phố đủ
điều kiện

trees.lincoln.ne.gov

• Cây nằm ở phía bên phải lối đi (thường là
giữa lề đường và vỉa hè liền kề nhà hoặc
doanh nghiệp của bạn)

Bạn có câu hỏi?

• Cây không nằm dưới dây trên cao
• Đường kính thân cây >14" đo ở khoảng
cách 4,5' kể từ mặt đất

Hãy liên hệ với Cộng đồng lâm
nghiệp tại Công viên và Khu giải trí
Lincoln qua số

(402) 441-7847, 0

