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CON “GOPHER” 
TRONG V��N 

Nguy�n S�-Tu�t 

 
N�u v��n c�a b�n b	 nh
ng con gophers 

hay moles �óng �ô thì b�n có th� thuê mt 
công ty chuyên v� pest control �� gi�i quy�t. 
Ho�c là b�n có th� theo ph��ng pháp trong 
bài này, dùng mt s� v�t li�u r� ti�n có bán t�i 
các ti�m v�t li�u xây d�ng và làm v��n nh� 
Home Depot, OSH, Lowe’s … Bài này vi�t ra 
có m�c �ích chia x� v�i các b�n mt kinh 
nghi�m b�n thân trong vi�c �ánh �u�i mt 
con g�f, v�i nh
ng hi�u bi�t tham kh�o trên 
Internet và sách ch� d�n làm v��n. Cu�i bài s� 
có mt b�ng tính chi phí liên quan ��n v�n �� 
này. 

TÌNH TR�NG C�A V��N.  
Môt bu�i sáng ��p tr�i, tôi ra v��n �àng 

sau nhà tính xem cây b��i �ã ra hoa ch�a thì 
th�y cây �y b	 b�t g�c gi�ng nh� b	 nh� c� 
g�c lên. Sau này m�i bi�t là ��t phía d��i cây 
b	 con gopher (trong bài này tôi g�i là con g�f 
cho ng n g�n) �ào h� làm cây b��i b	 �� 
xu�ng. Cây b��i ��!c tr"ng sát rìa mt th�m 
c# �� cùng ��!c tu�i n��c v�i c# trong h� 
th�ng phun. Sau �ó vài b
a l�i th�y ngay trên 
th�m c# có 4 ch$ ���ng kính kho�ng 10cm 
��n 15 cm, m$i ch$ cách nhau ch%ng 1m, c# 
�ang xanh t��i t� nhiên bi�n m�t. Thay vào 
�ó là mt l�p ��t không cao l m, ch%ng 1-
2cm thôi, nh� ��!c ��a  t% d��i lên m�t ��t. 
Nghi ng� có mt con v�t nào �ó � d��i lòng 
��t th�nh tho�ng lên ki�m &n trên m�t ��t vào 
ban �êm, tôi l�y mt cây tre nh# ch�c môt l$ 
vào l�p ��t m�i �ào �ó và dùng vòi n��c x	t 
th'ng vào. Ch'ng th�y con nào ch�y ra c�, tôi 
x	t thêm thu�c tr% sâu  c(ng không th�y �ng 
t�nh gì. Vài b
a sau, l�i th�y vài ch$ nh� th�, 
t�ng cng l�i có t�i h�n ch�c h�. Tuy g�i là 
h� nh�ng con v�t (hay nh
ng con vât) quái ác 

kia m$i khi �ào hang d��i ��t thì �)y ��t lên 
thành th* bít luôn c� mi�ng h�, Nó bi�n m$i 
ch$ nó �ào �ang là c# t��i tr� thành mt 
mi�ng ��t khô, ���ng kính kho�ng 10-15cm. 
Th�m c#, do �ó, trông loang l� x�u h'n �i. Và 
�)y máy c t c# c(ng b	 khó kh&n h�n. 

H#i mt s� láng gi�ng thì ��!c bi�t h� 
c(ng b	 v�n �� này t% c� n&m tr��c, ch� có 
�i�u l� là sao bây gi� nhà tôi m�i b	 ? H� còn 
nói �ùa r+ng có l� m�y con v�t kia b	 h� ti�u 
tr%, h�t ��t làm &n, nên ch�y qua sân sau nhà 
tôi ! Hi�n t�!ng này th��ng th�y t�i nh(ng 
n�i nào ��t rng, ho�c c�nh nh
ng công viên, 
sân golf, có nhi�u cây c#, là môi tr��ng sinh 
s�ng cho nh
ng con moles, gophers (có t� 
�i�n Anh-Vi�t d	ch chung là chut ch(i  
nh�ng không �úng vì con g�f  không thuc 
gi�ng chut, ch� s�ng d��i ��t và ch� &n c#, 
lá, ��t non, và r� cây). Ph�i có �� th,c &n, 
ngh�a là �ât tr"ng cây c# ph�i nhi�u h�n ��t 
xây nhà, vì nh
ng con này r�t háu &n m$i 
ngày c-n &n mt l�!ng th,c &n l�n. Trung 
bình có chi�u dài t% 12cm t�i 25cm, lông m-u 
�en, nâu, tùy vùng. Chúng th��ng s�ng � 
nh
ng n�i có nhi�u cây c# và ��t t�t – chính 
là nh�ng n�i chúng ta hay vun bón ch&m sóc 
cho cây c# ��!c t�t t��i !!  

Bài này ch� y�u vi�t v� con g�f, d�a trên 
kinh nghi�m b�n thân, có tham kh�o thêm tài 
li�u trên Internet, ��c bi�t tài li�u c�a các 
tr��ng .�i H�c Nông Nghi�p M/, và các 
sách vi�t v� gardening nh� cu�n Sunset 
Western Garden Book 7th edition. Còn v� con 
mole, tài li�u trên Internet r�t nhi�u, xin tìm 
ki�m b+ng cách �ánh ch
 mole control vào 
ch$ address c�a Internet browser, s� có hàng 
tr&m tài li�u �� tham kh�o. 
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NH�NG PH��NG PHÁP T�NG KH� 

CON G�F . 
.úng ra, trên ph��ng di�n môi sinh, con 

g�f và con mole r�t t�t cho vi�c quân bình h� 
th�ng môi sinh. Nó làm t&ng s� thông thoáng 
c�a ��t và giúp ��t l�u chuy�n d� dàng t% 
t-ng l�p trên xu�ng d��i và ng�!c l�i. 

Có nhi�u cách �� tr% b�n chúng, mt d�a 
trên vi�c gi�m b�t th,c &n c�a chúng �� 
chúng “don nhà” �i ch$ khác, mt d�a trên 
vi�c �ánh b�y, gi�t ch�t hay r�i nh
ng ch�t 
chúng “ghét” nh� castor oil là mt lo�i thu�c 
nhu�n tr��ng có bán trong nh
ng ti�m thu�c 
tây.  

1. GI0M B1T TH2C 3N C4A 
CHÚNG.  Tìm cách gi�m b�t nh
ng cây 
nào có th� cung c�p th,c &n cho chúng 
nh� tiêu di�t c# d�i, ho�c tìm cách thay 
��i các cây tr"ng. 

2. TIÊU DI5T   Dùng b�y thú có 
bán t�i các ti�m nh� OSH, Wal-Mart, 
Home Depot. Nh
ng b�y này ph�i ��t 
�úng trong các ���ng hang h� c�a chúng. 
Ho�c dùng thu�c �c.  Ho�c dùng nh
ng 
th#i gas nh� The super gasser giant 
destroyer c�a hãng Atlas chemical corp. 
khi ��t s� phun khói sulfur và sodium 
nitrate vào các hang h�. Nh
ng th, này 
��u có th� mua t�i các ti�m v%a nói ho�c 
t�i các ti�m bán nh
ng d�ng c� làm v��n.  

3. XUA .U6I RA KH7I V89N 
. Cho vòi n��c x	t n��c th�t nhi�u �� g�f 
ngp ph�i ch�y ra. Mt s� tác gi� �� ngh	 
mt s� nh
ng d�ng c� phát ra siêu âm 
ho�c mt s� mùi v	 nh�ng vi�c áp d�ng 
ch�a ��!c ph� bi�n vì k�t qu� ch�a ��!c 
ki�m ch,ng rng rãi. Ho�c có th� dùng 
nh
ng công th,c sau �ây, l�y t% nh
ng v�t 
li�u s:n có trong nhà hay d� mua t�i ti�m: 

A. Formula by: Jerry Baker, "The 
Garden Time" program     Jerry Baker 
Formula: 

o 1 cup castor oil 2 teaspoons 
Alum 

o 1 cup liquid dish soap 
o 1 cup human urine 
Put in 20 gallon hose end sprayer, 

sprayer dose ratio, water evaporates. 

B. Công th,c c�a  Ohio State University - 
College of Food, Agriculture and 
Environmental Sciences, The University of 
Georgia College of Agricultural and 
Environmental, c(ng t��ng t�:  

o 3 oz. of castor oil 
o 3 tablespoons liquid detergent 

Place in blender and blend until frothy.  
Add 8 tablespoons of water and blend again 
till frothy 

Using a 15 gal. Ortho hose end sprayer, put 
15 tablespoons of castor oil mix in jar. Fill 
remainder of jar with water. Attach sprayer to 
your hose and spray castor oil solution to the 
entire lawn and garden area. Apply while 
walking at a slow pace.  

Castor oil là thu�c nhu�n tr��ng bán t�i 
các ti�m thu�c tây. 

Công th,c trên áp d�ng cho nh
ng con 
moles nh�ng tôi th�y con g�f c(ng s! n��c xà 
bông (lo�i dishwashing liquid nhi�u b�t). 
Th�c ra, theo tôi, con thú nào c(ng s! u�ng 
n��c xàbông và thu�c nhu�n tr��ng ! 

TH	C T
 ÁP D�NG. 
Tôi �ã dùng nh
ng ph��ng pháp sau: 

1. Lúc �-u, không mu�n sát sinh, 
theo �úng ph��ng châm “s�ng và �� m�i 
v�t (cùng) s�ng” (chung cho vui), tôi �ã 
th* x	t n��c xu�ng các l$ con v�t m�i 
�ào. Nh�ng ch'ng bi�t chúng có b	 ngp 
hay không mà ch'ng th�y ngoe nào nh)y 
ra ! Tôi h�m s:n �� m�i d�ng c� nào g&ng 
tay, nào g�y, phòng h� nó nh)y lên thì 
dùng g�y ��p ��p chung quanh cho chúng 
s!… nh�ng ti�c quá ch'ng có d	p dùng 
t�i. Sau �ó, tôi t�i Wal-Mart mua mt s� 
nhang ��t lên, r"i dùng máy x�y tóc m�!n 
c�a bà xã, th�m chí huy �ng c� máy 
blower th�i (lá) hi v�ng nó b	 ngp nh�ng 
c(ng ch'ng th�y v�t nào bò lên. T�i m,c 
tôi b t �-u nghi ng� r+ng d��i ��t ch'ng 
có con v�t nào c�; ��t có th� �ã ��!c v�t 
nào �ó �ùn t% bên c�nh qua! 

2. Ti�p theo mt tu-n, th�y mt 
s� h� m�i, tôi �ành ph�i mua lo�i super 
gasser, giant destroyer, v%a nói � trên, 
m$i h� tôi ��t th* 1 th#i gas dài ch%ng 
12cm. Hi v�ng n�u không t�n di�t thì 
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c(ng làm chúng ho�ng s! và d�n nhà �i 
n�i khác. .� l��ng tâm kh#i c n r,t, 
tr��c khi ��t, tôi kh�n th-m “r+ng thì là, 
c�c ch'ng �ã, m�i ph�i dùng h� sách dã 
man này xin quý v	 thông c�m” !  .�t cho 
4 h� cách nhau 3 ngày mà áp tai vào ��t 
l ng nghe c(ng ch'ng th�y “nó” b	 ho hen 
hay ngh�n th� - và c(ng ch'ng bi�t có 
“nó” không ? .�t th#i �-u th�y h"i hp 
“d� s!” nh� ��t pháo �ùng, lo r+ng th#i 
gas t� nhiên n� �ánh �ùng mt cái có khi 
r c r�i to. Nh�t là nhà s�n xu�t ch� cam 
�oan có 5 giây sau khi ��t ngòi, ��...ch�y.  
May quá, sau 5 giây, qu� nhiên nó ch� xì 
ra nh� pháo xì v�y thôi. Lúc �ó tôi mon 
men l�i l�p ngay h�, nên khói không xì 
trên m�t �ât nhi�u. Mùi sulfur có ph�ng 
ph�t �âu �ây nh�ng không ��n n$i làm 
phi�n hàng xóm láng gi�ng.  

3. Coi b gas ch'ng “&n �nh”, tôi 
quay tr� v� ph��ng pháp s� 3, l-n này áp 
d�ng công th,c B c�a Ohio State 
University �ã nói � trên, ch�a dám dùng 
công th,c A c�a Jerry Baker vì nó có v� 
bán “khai” th� nào �y !  
K
T QU� TH	C TIN 
Sau khi dùng dung d	ch soap/castor oil 

nói � �o�n 3 trên �ây x	t vào l$ m�i �ào 
��!c kho�ng 1 phút thì �t nhiên mt con 
v�t dài ch%ng 20cm nh�y v�t lên kh#i mi�ng 
h� r"i ch�y ra ngoài sân c#. S:n có vòi x	t 
n��c tôi li�n h��ng d�n vòi n��c có c� xà 
bông và castor oil vào nó nh�ng không 
trúng; nó ti�p t�c ch�y tr�n lên s��n �"i.  

Sau mt vài giây s
ng s� �,ng ng)n tò te, 
tôi b# vòi n��c xu�ng và hùng h�c �u�i 
theo, b�o d�n thêm nh� �ang �i gi-y. Con 
g�f ch�y t��ng ��i ch�m có th� vì �ã b	 xà 
bông làm cay m t và �ã u�ng thu�c “nhu�n 
tr��ng’ castor oil khá no b�ng. Nó ch�y trên 
ph-n ��t chúng tôi �ang tr"ng hoa có nhi�u 
ch$ rng �� tr�ng ch�a tr"ng tr�t, ngh�a là 
tôi còn nhi�u c� may �� “thanh toán”. .u�i 
theo trên 10m thì tôi b t k	p ch� còn cách xa 
nó 1m. Nó ng%ng l�i quay nhìn tôi và nhe 
hàm r&ng ra, th�y khi�p ! .úng lúc �ó tôi l�i 
khám phá thêm mt �i�u là trong tay không 
có mt t�c s t, và ch'ng có g&ng b�o v� !  

Th� là �ã gi� chân lên tính ��p nó (cho nát 
nh% ra) tôi l�i t% t% h� c'ng xu�ng �� quay 
tr� l�i h� c( l�!m cái x�ng xúc ��t r"i hùng 
d(ng tr� l�i chi�n tr��ng. .-u x�ng này nh# 
b+ng bàn tay, ch� c-n xoay mt chút là có th� 
tháo ra kh#i cái cán g$ mt cách d� dàng.  

Nó ch�a ch�y xa, nên tôi l�i g-n nó không 
khó kh&n l m. .,ng lùn ng��i xu�ng trong 
th� chu)n b	 tôi vung x�ng lên nh m vào �-u 
nó, ch'ng ng� b	 h�t. Nó c�m th�y nguy 
hi�m h�n tr��c nên l�i co giò ch�y n
a. Tôi 
vi vàng �u�i theo sát. L-n nhì, nh m th�t k/ 
và v�t th�t m�nh, �"ng th�i nh� th-m ch'ng 
l� trái banh golf nh# h�n nó mà còn �ánh 
trúng sao m�c tiêu này l�n h�n mà l�i tr�t 
��!c. Qu� �úng nh� v�y, “véo” mt cái, tôi 
th�y mt v�t nh# bay �i xa  c� vài ch�c 
th��c. M�t khác, l�i c�m th�y tay h�i nh� �i, 
nhìn k/ hóa ra là v�t bay �i là cái �-u x�ng 
nh# còn tay mình ch� c-m cái cán g$ !   

Cách xa tôi h�n 2m h�i xéo v� phía trái, 
mt v�t �en xì n+m th'ng c'ng, �ó là con 
g�f.  

K
T LU�N T�M TH�I.  
Nh
ng lo�i gophers, moles có th� tr	 ��!c 

nh�ng mu�n chúng kh#i qu�y r-y ta n
a, c-n 
có s� kiên nh�n và nh�t là ph�i có nh
ng 
hành �ng ti�p theo. Nh� khi �ã “h�” xong 
con g�f, c-n xem xét hàng ngày th�y có ��ng 
��t nào kh� nghi m�i ��!c �ào, thì ph�i ti�p 
t�c truy lùng và tr�c xu�t nh
ng con v�t quái 
ác �ó �i. 

CHI PHÍ TH	C T
 
1. Thuê pest control companies.  
Mt l-n, b�o ��m trong mt tháng:  135 

USD 
N�u ký h!p �"ng h+ng n&m, g"m luôn c� 

vi�c di�t tr% ki�n, sâu b�, gián v..v..:   
35$/tháng + ti�n v�t li�u (n�u ph�i di�t tr% 
nhi�u gophers/moles/voles s� tính ph� phí) 

2. Làm l�y:  
Mua t�ng cng  $30.0 (dùng ��!c 8 l-n)  

o 2 gói gasser (8 th#i gas): 13.0 
o 4 chai 4oz. castor oil  14.0 
o 1 chai dishwashing liquid  3.0 
o Mua thêm n�u ch�a có: 1 15-gal.  

sprayer:  6.5 
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