
	   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hoa màu trắng, mật độ hoa dày 
2. Đường kính hoa > 3.5 cm, số lượng cánh/hoa từ 18-20 cánh 
3. Tỉ lệ nở hoa > 90%,  
4. Hoa nở tập trung, độ bền hoa là 12-15 ngày.  
5. Giống có khả năng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh tốt đặc biệt là bệnh chảy gôm.  
6. Hiệu quả kinh tế: cao hơn giống đào bạch đang được trồng phố biến khác từ 30-50%  

 
 

1. Thời vụ trồng: Tháng 1-2 âm lịch.  
2. Bón phân (1ha):  
- Bón lót: Phân chuồng: 30 tấn + 1.100kg phân lân + 600kg vôi bột. Bón trước trồng từ 7-10 ngày, 
- Bón thúc: Sử dụng NPK (13:13:13+TE): 2.700kg, Urea: 270kg.  
Bón thúc 5 lần/năm: Lần 1 sau trồng 1 tháng gồm 300kg NPK và 30kg urê. Số còn lại chia đều 4 
lần bón trong năm. Duy trì tưới đủ ẩm, xới xáo, làm cỏ, vét luống. Bổ sung phân bón lá đầu trâu 
501; 502 hoặc Atonik nhằm tạo nhiều cành, tán. 
3. Tạo tán, tỉa cành: Tùy theo mục đích tạo dáng, thế bằng hình thức bấm ngọn, tỉa cành. Bấm 
ngọn khi chồi mầm cao 30 - 35cm, bấm liên tục đến hết tháng 6, đồng thời thường xuyên điều 
chỉnh cành để tán đều. 
4. Khoanh vỏ: 18-20 tháng 8 âm lịch. 
5. Tuốt lá kết hợp với go cành: trước tết 60-65 ngày. 
 
  
1. Cây ghép trong bầu nilon 
2. Chiều cao cành ghép >30cm 
3. Đường kính gốc >0,5cm 
 
 
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm NC&PT Hoa cây cảnh - Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 
Điện thoại: 04.38765625, Fax: 04.38276148 
Địa chỉ tư vấn kỹ thuật: TS. Đặng Văn Đông, Số điện thoại: 0913562265 
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KỸ THUẬT CANH TÁC 
	  

ĐỊA CHỈ BÁN GIỐNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT 

GIỐNG HOA ĐÀO BẠCH GL2-3	  

TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG 


