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 BẢO VỆ VƯỜN Đọc Nhãn Hiệu Trước Tiên! TƯỢC CỦA QUÝ VỊ
 

Chẳng sớm thì muộn, côn trùng hoặc bệnh tật có thể tấn công cây trồng trong nhà, rau trồng ngoài vườn, sân cỏ, bụi cây, hoặc hoa. 
Nếu quý vị dùng thuốc trừ sâu hoặc sản phẩm khác cho vườn tược, quý vị cần biết là một số sản phẩm vườn tược có thể gây hại đến 

cây trồng, con người, hoặc môi trường nếu không dùng đúng cách. 

Hãy Theo Các Mách Bảo Sau Đây Khi Chọn và Sử Dụng Một Sản Phẩm Vườn Tược 
✔ Biết Loại Côn Trùng Quấy Nhiễu Của Quý Vị 
Biết vấn đề là bước đầu tiên để tiến tới việc giải quyết vấn đề đó. Không 
phải tất cả sâu bọ đều xấu – một số vô hại và những số khác có thể giúp 
chống lại các côn trùng gây hại. Việc nhận biết vấn đề về quý vị tìm được 
phương cách tốt nhất hầu ngăn ngừa và quản lý sâu bọ gây hại. 

✔ Tìm Sản Phẩm Giải Quyết Cho Vấn Đề 
Không phải tất cả sản phẩm nào cũng đều có tác dụng đối với mọi côn 
trùng gây hại. Các nhãn hiệu cho quý vị biết sản phẩm đó dùng để làm 
gì và cần phải dùng như thế nào. Chọn một sản phẩm có mang nhãn hiệu 
cho côn trùng gây hại cụ thể của quý vị và xét đến việc dùng thuốc diệt côn 
trùng sinh học có đăng ký với EPA. 

✔ Mua Đúng Số Lượng Mà Quý Vị Cần 
Nhãn hiệu sản phẩm cho quý vị biết phải dùng bao nhiêu để xử lý một 
vấn đề. Chỉ mua những gì mà quý vị cần. Một số sản phẩm có thể không có 
tác dụng tốt nếu cất giữ trong các khoảng thời gian dài. Số lượng nhiều hơn 
không phải là một giá trị tốt nếu quý vị không thể dùng nó. 

Biết Gọi Đi Đâu Để Được Giúp Đỡ 

■ Nhiều nhãn hiệu có số điện thoại để gọi vào trong trường 
hợp khẩn cấp. 

■ Để sẵn số điện thoại gọi cho bác sĩ của quý vị và trung tâm 
kiểm soát ngộ độc tại địa phương kế bên điện thoại. 

■ Để sẵn sản phẩm cùng với mình khi quý vị gọi. Nhãn hiệu 
có thông tin quan trọng về sản phẩm. 

✔ Chú Ý Đến Các Cảnh Báo 
Theo các chỉ dẫn về việc đeo găng tay hoặc quần áo bảo vệ. Hiểu khi nào 
thì dùng sản phẩm và dùng như thế nào và khi nào thì an toàn cho con người 
hoặc thú nuôi để vào lại những vùng đã được xử lý. Ghi nhận là phải đợi bao 
lâu trước khi được hái rau quả. 

✔ Dùng Sản Phẩm Đúng Cách 
Các nhãn hiệu trên sản phẩm cho quý vị biết cách sử dụng an toàn các sản 
phẩm để được kết quả tốt nhất. Chỉ dùng đúng số lượng như đã được ghi 
trên nhãn hiệu. Dùng nhiều hơn không phải là tốt hơn và thậm chí có thể gây 
hại cho cây trồng và sân cỏ. Nếu nhãn hiệu căn dặn quý vị phải pha sản phẩm 
trong một hộp đựng khác, dùng hết hỗn hợp pha. Nếu quý vị không thể dùng 
hết hỗn hợp này, hãy dán nhãn hiệu hộp đựng mới để dùng sau này. 

✔ Ngăn Ngừa Sự Nguy Hại Cho Môi Trường 
Các sản phẩm dùng cho sân cỏ ngoài trời và vườn tược chảy vào trong các 
ao hồ, lạch nước, hoặc các nguồn cấp nước khác có thể gây ô nhiễm nước 
uống và giết hại cá và chim. Dùng các sản phẩm theo chỉ dẫn trên nhãn hiệu 
để ngăn ngừa nguy hại cho môi trường. Không bao giờ được đổ các sản phẩm 
dùng cho sân cỏ và vườn tược xuống một ống thoát nước. Nếu quý vị không 
thể dùng hết hỗn hợp này, hãy đưa cho người khác có thể dùng đến, với các 
chỉ dẫn trên nhãn hiệu. Nếu thải bỏ là lựa chọn duy nhất của quý vị, hãy liên lạc 
với viên chức có thẩm quyền về phế liệu rắn tại địa phương của mình để biết 
được thông tin thải bỏ an toàn. 
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