
 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹo Chăm Sóc Cỏ Vườn Tự Nhiên 

Natural  Lawn Care Tips 

Cắt cỏ cao: để độ dài dao máy cắt cỏ ít nhất 2 inches 

Cắt cỏ vừa phải để rễ cỏ mọc sâu hơn và khỏe hơn giúp 

sân cỏ nhìn đẹp và khỏe mạnh hơn. Cắt cỏ một tuần một 

lần (mỗi lần chỉ nên cắt 1/3 chiều cao của lá cỏ) để cỏ phát 

triển tốt.  

 Mow high: raise mower blades to 2 inches 

Mowing higher grows deeper, healthier roots so the lawn 

looks healthy and green. Mow once a week (remove only 

1/3 of grass height) for a healthier lawn. 

Dùng máy cắt cỏ tạo mùn tại chỗ. Bỏ lại lá cỏ đã cắt 

trên mặt sân cỏ bất cứ khi nào có thể 

Máy cắt cỏ làm mùn tại chỗ (mulch mower) cắt, nghiền 

nhỏ và thổi lá cỏ đã cắt xuống dưới mặt đất. Khi dùng máy 

cắt cỏ loại thường, bỏ túi đựng lá cỏ bị cắt ra khỏi máy. 

Nhờ đó lá cỏ đã cắt được bỏ lại trên mặt sân cỏ sẽ phân 

hủy thành phân bón tự nhiên giúp cỏ khỏe mạnh hơn. Loại 

máy cắt cỏ làm mùn tại chỗ giúp tiết kiệm thời gian, không 

phải bỏ lá cỏ đã cắt ra và giảm nhu cầu dùng phân bón 25-

50%. 

 

 

 

Use a mulching mower. Leave grass clippings on 

lawn whenever possible 

Mulching mowers chop grass clippings and blow them 

down to the soil. For regular mowers, leave the bag off. 

Clippings left on the lawn break down into natural 

fertilizer and make lawns healthier. Mulch mowing saves 

you time removing clippings, and reduces fertilizer needs 

by 25-50%. 

Bón phân cho cỏ vào mùa thu hoặc cuối mùa xuân 

khi cỏ mọc chậm  

Mùa thu (tháng 9-10) là thời điểm tốt nhất để bón phân 

nhằm giúp rễ cỏ mọc tốt trong quá trình phát triển lúc 

mùa thu và mùa đông. 

 Không nên bón phân quá nhiều – bón phân quá nhiều 

sẽ gây bệnh, tạo lớp rạ thừa và khiến cỏ mọc quá mức cần 

thiết.  

    

Fertilize lawns in fall, or late spring when growth 

slows 

Fall (September-October) is the best time to fertilize, to 

build healthy roots during fall and winter growth.  

 Don’t over-fertilize – it causes disease, thatch 

buildup, and excessive growth of grass. 

`



 

Để biết thêm về cách chăm sóc cỏ vườn tự nhiên, mời gọi Garden Hotline (Đường Dây Hỗ Trợ Người Làm 
Vườn, có tiếng Việt) theo số:  

For more information on natural lawn care contact the Garden Hotline (language interpretation available):  

206.633.0224 
 

Mẹo Chăm Sóc Cỏ Vườn Tự Nhiên 

Natural  Lawn Care Tips 

Dùng phân bón “natural organic” (hữu cơ tự nhiên) 

hoặc “slow-release” (thoát ra chậm) 

Các loại phân bón tổng hợp hữu cơ tự nhiên hoặc thoát ra 

chậm nuôi cỏ dần dần và không dễ bị rửa trôi, tốt cho cỏ và 

các nguồn nước xung quanh. 

 Không nên dùng phân bón “quick-release” (thoát ra 

nhanh). Các loại phân bón này hòa tan nhanh và dễ bị rửa 

trôi, gây ô nhiễm lòng hồ, sông và suối.  

 

Use “natural organic” or “slow-release” fertilizers  

Natural organic or slow-release synthetic fertilizers feed 

lawns more slowly and don’t wash off easily, for healthier 

lawns and waterways. 

 Don’t use common “quick-release” fertilizers. They 

dissolve too fast, and run off, polluting our streams and 

lakes.  

Nhổ bằng tay hoặc đào rễ để diệt cỏ dại. Nếu cần 

thiết, phun thuốc diệt cỏ dại vào những vị trí nhất 

định có cỏ dại.  

Nên chấp nhận một lượng cỏ dại nhất định trên sân cỏ - chỉ 

nên diệt các loại cỏ dại dễ lây lan. Nhổ và đào rễ cỏ dại 

bằng tay trước khi cỏ dại nở hoa và sinh sôi nảy nở.  

 Không sử dụng thuốc “Weed & Feed.”  Thuốc diệt cỏ 

loại này có hại cho sức khỏe con người, thú nuôi, chim và cá 

(vì dễ bị rửa trôi). Nếu quý vị cần phun thuốc, xin sử dụng 

sản phẩm đúng quy định và chỉ phun thuốc vào các vị trí cố 

định có cỏ dại hay lây lan.  

 

Hand-pull or dig weeds. If necessary, spot-spray 

problem weeds.  

Accept some weeds in lawns – only target weeds that 

spread. Hand pull weeds and roots before they flower. 

 Don’t use “Weed & Feed”.   Weed-killers harm people 

and pets, and wash off easily, harming birds and fish.  If 

you must spray, use the correct product and only spot-

spray problem weeds.  


