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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

VÀ PHÁT TRIỂN HOA TRÀ TẠI HUYỆN VĂN GIANG, 

TỈNH HƯNG YÊN 
Đặng Văn Đông1, Mai Thị Ngoan1, Phan Ngọc Diệp1 

TÓM TẮT 
Cây hoa trà (Camellia japoniaca L.) là loài hoa đẹp thể hiện cho sự thanh cao, tinh khiết và mang ý 

nghĩa may mắn nên rất được ưa chuộng. Phụng Công là xã có diện tích sản xuất hoa trà lớn nhất huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên. Hiện nay có khoảng 12 giống hoa trà đang được trồng tại Phụng Công, trong đó có 4 

giống nhập nội từ Trung Quốc, Nhật Bản và 8 giống nguồn gốc Việt Nam. Các giống hoa trà đang được ưa 

chuộng và trồng phổ biến nhất tại xã Phụng Công là trà Thâm Hồng Bát Diện, trà Phấn Cung Đình và trà 

Bạch. Hầu như có rất ít các nghiên cứu về cây hoa trà, các phương pháp nhân giống, trồng, chăm sóc hoa 

trà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người dân là chính. Mặc dù đã nổi tiếng với “Hoa Trà Phụng Công” và 

đã triển khai một số phương án thương mại hóa sản phẩm tuy nhiên công tác truyền thông, quảng cáo, tiếp 

thị còn hạn chế. 

Từ khóa: Hoa trà, Camellia japoniaca L, điều tra, đánh giá, Văn Giang, Hưng Yên. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Hoa trà (Camellia japoniaca L.) có nguồn gốc từ 

Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc...Theo 

quan niệm dân gian, hoa trà là loài hoa đẹp thể hiện 

cho sự thanh cao, tinh khiết và mang đến may mắn 

cũng như tài lộc cho người chơi nên rất được ưa 

chuộng. 

Xã Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) là địa 

phương có nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh 

nổi tiếng hàng trăm năm nay. Những năm 1985 - 

2000 nhiều người dân Phụng Công đã đầu tư vào sản 

xuất hoa trà, ở giai đoạn cao điểm, mỗi năm người 

dân nơi đây đã nhân giống được hàng triệu cây trà và 

sản xuất hàng chục vạn cây trà thương phẩm cung 

cấp cho thị trường, doanh thu hàng chục tỷ 

đồng/năm. Tuy nhiên sau năm 2000 trở lại đây, một 

mặt do trên thị trường xuất hiện rất nhiều cây cảnh 

mới lạ, mặt khác nhiều cây trà được nhập từ Trung 

Quốc có chất lượng thấp, nhưng giá bán rẻ, đã tràn 

ngập thị trường, do vậy phong trào trồng hoa trà ở 

Phụng Công đã ngày càng giảm sút. Mặt khác trong 

những năm qua, công tác nghiên cứu về hoa trà cũng 

chưa được quan tâm chú ý, các kỹ thuật người dân 

đang áp dụng chủ yếu theo kinh nghiệm truyền 

thống, do vậy dẫn đến chất lượng hoa trà chưa cao. 

Một số giống hoa trà có những đặc tính rất quý: cây 

sinh trưởng phát triển khỏe, hoa đẹp, hoa nở vào dịp 

Tết nguyên đán...nhưng hiện nay, những giống này 

                                         
1 Viện Nghiên cứu Rau quả 
 Email: ngoanhoacaycanh@yahoo.com.vn 

không còn nhiều, có nguy cơ cạn kiệt rất cần được 

duy trì và phát triển. 

Để có định hướng nghiên cứu, duy trì và phát 

triển,  sản xuất hoa trà mang lại hiệu quả kinh tế cao 

cho doanh nghiệp, người dân thì việc điều tra, đánh 

giá tình hình sản xuất và phát triển hoa trà là rất cần 

thiết.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Tình hình nghiên cứu về hoa trà tại Việt Nam 

- Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ 

hoa trà tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp: Thu thập 

các số liệu hiện có về tình hình nghiên cứu, sản xuất, 

tiêu thụ hoa trà qua các văn bản, tài liệu đã được 

công bố.  

- Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp: phương 

pháp điều tra nông thôn có sự tham gia của người 

dân trực tiếp sản xuất và kinh doanh hoa trà. 

- Tập hợp các thông tin được ghi chép trực tiếp, 

phiếu điều tra, tài liệu sẵn có, xử lý số liệu bằng phần 

mềm Excel. 

- Các chỉ tiêu sâu, bệnh hại: được xác định theo 

tài liệu QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện 

dịch hại cây trồng năm 2010. 

- Số liệu được thu thập từ năm 2010 – 2019. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tình hình nghiên cứu về hoa trà tại Việt 

Nam 

Mặc dù cây hoa trà đã được phát triển trong thời 

gian dài nhưng những nghiên cứu về cây hoa trà còn 

rất hạn chế. 

Nguyễn Văn Kết, Nguyễn Thị Cúc và Nguyễn 

Trung Thành (Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa 

học Tự nhiên và Công nghệ năm 2010-2012) đã khảo 

sát khả năng nhân giống cây Trà hoa đỏ (Camellia 

piquetiana (Pierre) Sealy) cho thấy tỷ lệ nảy mầm 

của hạt đạt cao nhất ở độ tuổi 30 ngày. Môi trường 

khoáng thích hợp nhất cho sự sinh trưởng và phát 

triển các chồi cây in vitro là môi trường WPM có bổ 

sung 30g/l sucrose, 8g/l agar, 1g/l than hoạt tính. 

Môi trường thích hợp nhất cho giai đoạn nhân nhanh 

chồi in vitro là môi trường WPM có bổ sung 2mg/l 

TDZ. Môi trường thích hợp nhất cho giai đoạn tạo rễ 

cây in vitro là môi trường WPM có bổ sung 5mg/l 

IBA và 0,5 NAA. 

Lương Văn Dũng,  Nguyễn Văn Kết cùng các 

cộng sự Trường ĐH Đà Lạt đã thực hiện đề tài “Điều 

tra, sưu tập và nhân giống các loài trà ở Lâm Đồng” 

trên cơ sở một số tài liệu được người Pháp công bố 

vào những năm đầu thế kỷ XX. Trong hai năm, nhóm 

nghiên cứu đã phát hiện 2 loài trà mới cho khoa học 

và tìm lại 9 loài ngỡ đã tuyệt chủng. Hai loài trà mới 

này đã được nhóm nghiên cứu công bố trên Tạp chí 

Trà quốc tế năm 2012, 2013 với tên gọi là Camellia 

dalatensis (Trà Đà Lạt) và Trà Di Linh (Camellia 

dilinhensis). Đây là những đóng góp hết sức quý báu 

cho khoa học thực vật. Năm 2014, nhóm nghiên cứu 

của ông Lương Văn Dũng đã công bố đề tài “Điều 

tra, sưu tập và nhân giống các loài trà ở Lâm Đồng” 

sau 3 năm thực hiện. Qua kết quả của đề tài cho thấy 

ở Lâm Đồng hiện có 14 giống trà nhập nội chủ yếu, 

21 loài trà tự nhiên, trong đó có 6 loài đặc hữu Lâm 

Đồng là: trà cành dẹt, trà Curry, trà Đà Lạt, trà 

Langbiang, trà OConor và trà Vidal. Hiện có 9 loài rất 

nguy cấp và nguy cấp. Các giống trà nhập nội là 

những giống lai tạo, chiếm khoảng 4,3% tổng số 

giống trà lai tạo trên toàn thế giới. Đến thời điểm 

hiện nay, nhóm nghiên cứu đã có danh lục trà bản 

địa Lâm Đồng với 21 loài, trong đó đã thu mẫu, tư 

liệu hóa được 11 loài. 

3.2. Tình hình sản xuất hoa trà tại huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

3.2.1. Diện tích và quy mô sản xuất hoa trà tại 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

Từ năm 2018, thực hiện đề tài “Nghiên cứu duy 

trì và phát triển một số giống hoa trà ở Phụng Công, 

Văn Giang, Hưng Yên (Camellia Japoniaca L.)”, 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh - 

Viện Nghiên cứu Rau quả đã tiến hành điều tra thực 

trạng sản xuất hoa trà và một số loại hoa khác tại 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, kết quả được trình 

bày ở bảng 1. 

Bảng 1: Diện tích các loại hoa tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (vụ đông xuân 2019) 

Đơn vị tính: ha 

Chủng loại 
TT Văn 

Giang 

Xã 

Xuân  

Quan 

Xã 

Phụng 

Công 

Xã 

Nghĩa 

Trụ 

Xã 

Long 

Hưng 

Xã 

Vĩnh 

Khúc 

Xã 

Tân 

Tiến 

Xã 

Mễ 

Sở 

Tổng 

 

Hoa hồng, hoa huệ 2,0 23,0 35,5 2,0 2,7 - - - 65,2 

Hoa cúc 2,7 28,7 12,5 - 3,9 1,2 - 0,5 49,5 

Hoa giỏ treo 1,7 93,6 66,8 2,0 3,4 1,0 2,0 3,0 173,5 

Hoa lan, các loại 2,0 3,0 5,6 0,5 0,8 0,3 0,6 1,4 14,2 

Hoa trà 3,5 1,0 19,4 4,2 5,4 2,7 0,5 1,0 37,7 

Hoa đồng tiền - 10,6 15,8 12,0 - - 1,0 - 39,4 

Các loại hoa khác 7,7 130,6 70,3 2,0 1,4 0,5 9,5 75,0 297,0 

Cộng 19,6 290,5 225,9 22,7 17,6 5,7 13,6 80,9 676,5 

Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Văn Giang. 

Trong mấy năm trở lại đây, xã Phụng Công được 

biết đến là nơi người dân có thu nhập cao nhờ 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trước đây, khu đất bãi 

của xã chủ yếu là trồng ngô, giá trị kinh tế chỉ đạt 45 

triệu đồng/ha/năm.  

Từ năm 2012 đến nay, xã khuyến khích nông 

dân chuyển đổi thành vùng trồng hoa, cây cảnh tập 

trung. Hiện nay, cả xã có trên 2.000 hộ dân thì có tới 

1.800 hộ làm nghề trồng hoa, diện tích dao động từ 

1.000-5.000m2/hộ, giá trị kinh tế trung bình đạt 800 
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triệu đồng/ha/năm, thậm chí có 1 số hộ gia đình đã 

mạnh dạn thuê thêm 1- 3 ha đất của người dân ở các 

xã khác để trồng và đến thời điểm ra hoa thì vận 

chuyển về xã Phụng Công để tiêu thụ. Qua điều tra 

cho thấy 100% các hộ đều sử dụng hình thức trồng 

chậu, với số lượng dao động từ 2.000 đến 4.000 

chậu/hộ.  

Theo kết quả điều tra của Trung tâm Nghiên 

cứu và phát triển Hoa, cây cảnh, tổng diện tích canh 

tác hoa của huyện Văn Giang (không kể cây quất) là 

676,5ha. Trong số các loại hoa thì diện tích hoa trà là 

37,7 ha (chiếm 5,6%). 

Trong các xã và thị trấn của huyện Văn Giang thì 

có 4 xã là Phụng Công, Long Hưng, Nghĩa Trụ và thị 

trấn Văn Giang là các địa phương có trồng trà nhiều 

nhất, trong đó diện tích trồng trà lớn nhất là xã 

Phụng Công (19,4ha). 

3.2.2. Các giống hoa trà tại huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

Kết quả điều tra cũng cho thấy, nhu cầu chơi 

hoa trà của người dân vẫn còn rất lớn và Phụng Công 

vốn là nơi gắn liền với thương hiệu “Trà Phụng 

Công” vẫn hoàn toàn có khả năng để phát triển mạnh 

mẽ nếu được nghiên cứu và đầu tư đúng cách. 

Bảng 2: Các giống hoa trà đang được trồng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

TT Tên giống Nguồn gốc Đặc điểm giống 

1 
Trà Cung 

Đình Hồng 
Việt Nam 

Hoa màu phấn hồng, cánh kép, có nhị ở giữa hoa, lá bầu, xanh thắm, 

dày, ít răng cưa, hoa thường nở vào dịp Tết nguyên đán 

2 
Trà Cung 

Đình Đỏ 
Trung Quốc 

Nguồn gốc từ Trung Quốc, hoa màu đỏ, cánh kép, có nhị ở giữa hoa, 

lá xanh, nhọn, mỏng, ít răng cưa, hoa thường nở vào dịp Tết nguyên 

đán 

3 
Trà Thơm 

Hồng 

Trung 

Quốc 

Nguồn gốc từ Trung Quốc, hoa màu hồng, cánh kép, lá xanh, dài 

nhọn, răng cưa sắc, hoa thường nở vào dịp Tết nguyên đán 

4 
Trà Phấn Bát 

Diện 
Việt Nam 

Nguồn gốc từ Trung Quốc, hoa màu hồng, cánh kép, lá xanh, mỏng, 

to, ít răng cưa, hoa thường nở sau dịp Tết nguyên đán 

5 Trà Bạch 
Trung 

Quốc 

Nguồn gốc  từ Trung Quốc, hoa màu trắng, cánh dày, kép, cánh xếp 

theo kiểu cung đình, lá tròn, xanh, ít răng cưa, không có nhị, hoa nở 

vào dịp Tết nguyên đán 

6 Trà Bạch Việt Nam 
Hoa màu trắng, cánh kép, lá dày, răng cưa sâu, sắc, hoa không có nhị, 

hoa nở vào dịp Tết dương lịch 

7 

Trà Thâm 

Hồng Bát 

Diện 

Việt Nam 

Hoa màu đỏ thẫm, bông to, cánh kép, cành dày, hoa bền, cánh hoa 

gồm 8 lớp đan xếp vào nhau rất đẹp, lá xanh, hơi tròn, ít răng cưa, dày, 

hoa thường nở vào dịp Tết nguyên đán 

8 
Trà phấn 

Nhật 
Nhật Bản 

Nguồn gốc từ Nhật Bản, hoa màu hồng tươi, cánh kép, có nhị ở giữa 

hoa, lá xanh, dày, tròn, ít răng cưa, hoa nở sau dịp Tết nguyên đán 

9 Trà Bạch Nhị Việt Nam 
Hoa màu trắng, cánh đơn, có nhị ở giữa hoa, cánh mỏng, lá mỏng ít 

răng cưa, không có nhị, hoa nở vào dịp Tết nguyên đán 

10 

Trà Lựu Cổ 

Nam Định 

 

Việt Nam 

Hoa màu đỏ tươi, có điểm trắng, hồng ở cánh hoa, có nhị ở giữa hoa, 

cánh hoa dày, cánh kép, hoa rủ, thưa hoa, hay rụng cả bông, không 

bền, lá xanh vàng, lá to, ít răng cưa, vênh, hoa thường nở vào dịp Tết 

nguyên đán. 

11 
Trà Lựu Cổ 

Việt Nam 
Việt Nam 

Hoa màu đỏ tươi, có điểm trắng ở cánh hoa, có nhị ở giữa hoa, cánh 

kép, xếp cuộn lại (xoáy lại), cấu trúc kiểu hoa lựu rủ, lá xanh đậm, lá 

to, ít răng cưa, vênh nhiều, hoa thường nở vào dịp Tết Nguyên Đán. 

12 
Trà Thâm 

Đơn 
Việt Nam 

Hoa màu đỏ tiết dê, cánh đơn, có nhị ở giữa, lá mỏng ít răng cưa, hoa 

thường nở vào dịp Tết nguyên đán 

Nguồn: Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh. 

Theo kết quả điều tra sơ bộ hiện nay ở xã Phụng 

Công có khoảng 200 hộ dân đang trồng với tổng số 

12 giống hoa trà, trong các giống hoa trà trên, có 3 

giống trà được trồng nhiều nhất và được thị trường 

ưa chuộng đó là các giống trà phấn Cung Đình, trà 

Bạch và trà Thâm Hồng Bát Diện. Trong đó, Thâm 
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Hồng Bát Diện là giống trà được ưa chuộng nhất, 

chiếm 70% diện tích sản xuất các giống hoa trà; trà 

Bạch và trà Phấn Cung Đình chiếm 10% về diện tích. 

Các giống còn lại được trồng với số lượng ít, nhiều 

giống trà quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng (trà 

Lựu). 

 
 

3.2.3. Tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại của 

các giống hoa trà tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

Bảng 3: Đặc điểm sinh trưởng của 1 số giống hoa trà ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (Tính theo lịch âm) 

TT Tên giống 
Thời điểm 

nhân giống 

Thời điểm 

cây phát lộc 

Thời điểm 

xuất hiện nụ 

Thời điểm 

nở hoa 

Độ bền hoa 

(ngày) 

1 Trà Cung Đình Hồng Tháng 4 Tháng 2 15-20/5 15-20/11 15-20 

2 Trà Cung Đình Đỏ Tháng 4 Tháng 2 15-20/5 15-20/ 11 15-20 

3 Trà Thơm Hồng Tháng 4 Tháng 2 01-05/6 01-05/12 15-20 

4 Trà Phấn Bát Diện Tháng 4 Tháng 2 01-05/6 01-05/12 15-20 

5 Trà Bạch Trung Quốc Tháng 4 Tháng 2 01-05/6 01-05/12 25-30 

6 Trà Bạch Việt Nam Tháng 4 Tháng 2 01-05/6 01-05/12 25-30 

7 Trà Thâm Hồng Bát Diện Tháng 4 Tháng 2 01-05/6 01-05/12 15-20 

8 Trà phấn Nhật Tháng 4 Tháng 2 01-05/6 01-05/12 15-20 

9 Trà Bạch Nhị Tháng 4 Tháng 2 01-10/6 01-05/12 25-30 

10 Trà Lựu Cổ Nam Định Tháng 4 Tháng 2 01-05/6 01-05/12 15-20 

11 Trà Lựu Cổ Việt Nam Tháng 4 Tháng 2 01-05/6 01-05/12 15-20 

12 Trà Thâm Đơn Tháng 4 Tháng 2 01-05/6 01-05/12 15-20 

Nguồn: Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh. 

Bảng 4: Mức độ hại của một số loại sâu bệnh hại chính trên cây hoa trà tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

TT Tên giống 

Nhện đỏ 

(Panonychus 
citri) 

Sâu xanh 

(Helicoverpa 

armigera 

Hibber) 

Bọ cánh cứng 

(Longitarsus 

nigripennis) 

 

Rầy phấn trắng 

(Bemisiatabaci 
Gennadius) 

Bệnh đốm than 

(Colletotrichum 
sp.) 

1 Trà Cung Đình Hồng 1 1 1 1 1 

2 Trà Cung Đình Đỏ 1 1 1 1 1 

3 Trà Thơm Hồng 1 1 1 1 1 

4 Trà Phấn Bát Diện 1 1 1 1 1 

5 Trà Bạch Trung Quốc 3 3 3 3 5 

6 Trà Bạch Việt Nam 3 3 3 3 3 

7 Trà Thâm Hồng Bát Diện 1 1 1 1 1 

8 Trà phấn Nhật 1 1 1 1 1 

9 Trà Bạch Nhị 1 1 1 1 1 

10 Trà Lựu Cổ Nam Định 1 1 1 1 1 

11 Trà Lựu Cổ Việt Nam 1 1 1 1 1 

12 Trà Thâm Đơn 1 1 1 1 1 

Nguồn: Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh. 

Bệnh hại: Cấp 1: <1% diện tích lá; - Cấp 3: 1 đến 5% diện tích lá bị hại; - Cấp 5:  >5 đến 25% diện tích lá bị 

hại; - Cấp 7: >25 đến 50% diện tích lá bị hại; - Cấp 9: >50% diện tích lá bị hại. Sâu hại: - Cấp 1: Nhẹ (xuất hiện rải 

rác); - Cấp 2: Trung bình (phân bố dưới 1/3 cây);  Cấp 3: Nặng (phân bố trên 1/3 cây). 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 3/2020 163 

Về nhân giống: Hiện tại ở Phụng Công chủ yếu 

sử dụng cây nhân giống bằng phương pháp giâm 

cành, thời điểm giâm cành vào tháng 4 âm lịch hàng 

năm cây nhanh ra rễ, cho tỷ lệ sống và tỷ lệ xuất 

vườn tương đối cao. 

Thời điểm cây phát lộc: Tất cả các giống hoa trà 

đều phát lộc vào tháng 2 âm lịch hàng năm sau khi 

đã hết lứa hoa hoặc sau khi được cắt tỉa. 

Thời điểm xuất hiện nụ: Trong các giống hoa trà 

trên có giống trà Cung Đình Hồng và Cung Đình đỏ 

xuất hiện nụ sớm hơn vào từ 15-20 tháng 5 âm lịch, 

các giống còn lại xuất hiện vào 01-05 tháng 6 âm lịch 

Thời điểm nở hoa của các giống cũng chia làm 2 

nhóm, nhóm gồm giống trà Cung Đình Hồng và 

Cung Đình đỏ bắt đầu nở sớm hơn vào từ 15-20 tháng 

11 âm lịch, các giống còn lại nở vào 01-05 tháng 12 

âm lịch. 

Độ bền hoa của các giống hoa trà tương đối cao, 

dao động từ 15-30 ngày, trong đó các giống trà Bạch 

có độ bền hoa cao hơn so với các giống còn lại (25-30 

ngày). 

Một số loại sâu bệnh hại chính thường gặp trên 

cây hoa trà xuất hiện theo mùa vụ. Từ tháng 7 đến 

tháng 10 âm lịch là thời kỳ nắng nóng, mưa nhiều là 

điều kiện thuận lợi cho các loại sâu phát triển trong 

khi đó  vào mùa xuân, ẩm độ cao, bệnh hại xuất hiện 

nhiều làm ảnh hưởng không nhỏ đến đến năng suất 

và chất lượng hoa trà. 

Kết quả điều tra cho thấy giống trà Bạch bị sâu 

bệnh hại nặng nhất, các giống khác bị hại ở mức độ 

nhẹ hơn, vì vậy thường xuyên phải có các biện pháp 

chăm sóc hợp lý, phòng trừ sâu bệnh hại định kỳ để 

giúp cây sinh trưởng và phát triển, nâng cao chất 

lượng hoa. Thời gian gần đây người dân cũng bắt đầu 

sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh sinh học, vừa 

đảm bảo chất lượng hoa, vừa tránh ảnh hưởng đến 

sức khỏe của con người và môi trường. 

3.3. Tình hình tiêu thụ các giống hoa trà tại 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

Xã Phụng Công nói riêng và huyện Văn Giang 

nói chung là làng hoa cây cảnh truyền thống, đã xây 

dựng được thương hiệu nên đây là lợi thế thu hút 

khách đến mua bán, nhờ đó mà thị trường tiêu thụ 

rất rộng trải dài từ Bắc vào Nam. Các sản phẩm hoa 

cây cảnh Văn Giang đã chiếm lĩnh thị trường khu vực 

Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước như Hải 

Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Nam 

Định, Nghệ An, các tỉnh vùng Tây Bắc và các tỉnh 

thành phía Nam... Đặc biệt với cây hoa trà cổ lâu năm 

thì thường được đặt mua hết từ tháng 8 âm lịch với 

giá cao nhất là khoảng 120 triệu đồng, cây trung bình 

là 50-70 triệu, còn thấp nhất cũng dao động từ 20-35 

triệu đồng/cây. 

Bảng 5: Giá bán trung bình của cây hoa trà tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

                                                                                        Đơn vị tính: 1000 đồng 

TT Tên giống 
Cây 

1 năm tuổi 

Cây 

3 năm tuổi 

Cây 

5 năm tuổi 

Cây 

10 năm tuổi 

1 Trà Cung Đình Hồng  110-180 200-250 1.800-2.000 15.000-18.000 

2 Trà Cung Đình Đỏ  110-180 200-250 1.800-2.000 15.000-18.000 

3 Trà Thơm Hồng  110-180 200-250 1.800-2.000 15.000-18.000 

4 Trà Phấn Bát Diện 110-180 200-250 1.800-2.000 18.000-20.000 

5 Trà Bạch  110-180 200-250 1.800-2.000 18.000-20.000 

6 Trà Bạch  110-180 200-250 1.800-2.000 18.000-20.000 

7 Trà Thâm Hồng Bát Diện 150-200 250-300 1.800-2.000 18.000-20.000 

8 Trà phấn Nhật 110-180 200-250 1.800-2.000 18.000-20.000 

9 Trà Bạch Nhị 110-180 200-250 1.800-2.000 18.000-20.000 

10 Trà Lựu Cổ Nam Định 100-150 210-230 1.500-1.700 15.000-18.000 

11 Trà Lựu Cổ Việt Nam 100-150 210-230 1.500-1.700 15.000-18.000 

12 Trà Thâm Đơn 110-180 200-250 1.700-1.900 15.000-18.000 

Nguồn: Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh. 

Đối với cây hoa trà 1 năm tuổi giá bán trung bình 

dao động từ 100.000 – 200.000 đồng trong đó giống 

trà Thâm Hồng Bát Diện được giá cao cơn 150.000 – 

200.000 đồng, các giống còn lại từ 100.000 – 150.000 

đồng hoặc 110.000 – 180.000 đồng. 
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Tương tự đối với các cây hoa trà nhiều tuổi hơn 

như 3 năm tuổi, 5 năm tuổi cũng vậy, giống trà Thâm 

Hồng Bát Diện bao giờ cũng cho giá bán cao nhất. 

Đối với cây trà 10 năm tuổi, giống Thâm Hồng 

Bát Diện cho giá bán cao nhất 18.000.000 - 20.000.000 

đồng, các giống còn lại dao động trong khoảng 

15.000.000 – 18.000.000 đồng. 

Vào dịp gần Tết nguyên đán, khi nhu cầu chơi 

hoa của người dân tăng cao là thời điểm xuất bán hoa 

trà, chủ yếu là bán tại chỗ do người mua buôn hoặc 

mua lẻ tự tìm đến (chiếm từ 70-90%), chỉ một số 

lượng nhỏ (đa số là cây nhỏ) được mang đi nơi khác 

bán lẻ. 

Bên cạnh đó hàng năm huyện Văn Giang đều tổ 

chức lễ hội hoa, cây cảnh nhằm giới thiệu, thương 

mại các sản phẩm hoa, cây cảnh của địa phương đến 

bạn bè các vùng lân cận và trên cả nước. Đây là dịp 

để khách tham quan được thưởng thức, mua sắm các 

loại hoa cây cảnh đẹp, độc đáo và lạ mắt. Đồng thời, 

được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm từ các nghệ nhân 

của các làng nghề về bí quyết chăm sóc  hoa cây 

cảnh và thú chơi tao nhã của người Việt mỗi khi Tết 

đến Xuân về.  

3.4. Những thuận lợi và khó khăn trong phát 

triển hoa trà ở Văn Giang – Hưng Yên 

3.4.1. Thuận lợi 

- Tiềm năng thị trường tiêu thụ hoa trà tại chỗ rất 

lớn, số lượng tự sản xuất mới đáp ứng được một phần 

nhu cầu thị trường, số lượng còn lại phải nhập khẩu 

từ Trung Quốc là chính.  

- Điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi, có điều 

kiện tự nhiên rất thích hợp cho việc phát triển các 

giống hoa trà.  

- Có kinh nghiệm truyền thống lâu năm trong 

sản xuất trà, có nguồn lao động dồi dào, người nông 

dân có tính chịu khó, cần cù và ý chí vươn lên làm 

giàu. 

- Là vùng sản xuất nổi tiếng với thương hiệu hoa 

“Trà Phụng Công” được nhiều người, nhiều nơi biết 

đến, đó cũng là điều kiện thuận lợi cho việc phát 

triển và tiêu thụ hoa trà. 

3.4.2. Khó khăn 

- Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại 

hoa, cây cảnh mới lạ, đa dạng về kiểu dáng và màu 

sắc, thời gian sinh trưởng ngắn đã phần nào cũng 

làm ảnh hưởng nhu cầu chơi hoa trà bị san sẻ. 

- Một số giống hoa trà quý đang có nguy cơ bị 

mai một và cạn kiệt, nếu không có định hướng cũng 

như chính sách bảo tồn và phát triển một cách hợp 

lý. 

- Công tác nghiên cứu về cây hoa trà những năm 

qua chưa được chú ý, người dân chủ yếu trồng và 

chăm sóc theo kinh nghiệm truyền thống, do vậy 

chất lượng hoa trà còn hạn chế, giá thành còn cao. 

- Quỹ đất rất hạn hẹp phải đi thuê nhiều ở nơi 

khác, do vậy quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, 

thiếu quy hoạch, mạnh ai người đó làm, chưa có sự 

trao đổi thường xuyên về kinh nghiệm sản xuất, 

thông tin về thị trường tiêu thụ nên chưa tạo được 

bước đột phá cho sản xuất hoa trà tại huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên. 

- Việc sử dụng thuốc hóa học tràn lan trong 

phòng trừ sâu bệnh hại gây ảnh hưởng lớn đến sức 

khỏe và môi trường, bên cạnh đó tồn dư thuốc BVTV 

trên cây còn ảnh hưởng đến việc sử dụng hoa trà làm 

hương liệu – một hướng đi mới trong thời gian tới. 

- Chưa phát huy hết tiềm năng về sản xuất và thị 

trường trong nước. Hiện tại, sản xuất hoa trà ở huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chủ yếu tập trung vào dịp 

Tết nguyên đán. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

- Hoa trà là chủng loại hoa có giá trị kinh tế cao 

nhưng mới được nghiên cứu bắt đầu từ những năm 

2010 trở lại đây. Tuy nhiên những nghiên cứu còn 

chưa nhiều, kết quả đạt được mới chỉ ở biện pháp 

nhân giống, điều tra, thu thập mà chưa có các nghiên 

cứu về lai tạo giống mới để góp phần thúc đẩy sản 

xuất hoa trà Việt Nam phát triển.  

- Năm 2019 diện tích sản xuất hoa trà ở huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là 37,7 ha (chiếm 5,6%) 

tổng diện tích sản xuất các loại hoa, người dân chủ 

động được nguồn giống. Có khoảng 12 giống hoa trà 

đang được trồng tại xã Phụng Công, trong đó có 4 

giống nhập nội từ Trung Quốc, Nhật Bản và 8 giống 

nguồn gốc Việt Nam. Các giống hoa trà đang được 

ưa chuộng và trồng phổ biến nhất tại Văn Giang là 

trà Thâm Hồng Bát Diện, trà Phấn Cung Đình và trà 

Bạch. 

- Hiện tại tiềm năng thị trường tiêu thụ hoa trà 

rất lớn cho nên trong những năm tới diện tích sản 

xuất hoa trà sẽ tăng nhiều, người dân sẽ phải thuê 
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đất ở các vùng lân cận để mở rộng sản xuất mới đáp 

ứng được nhu cầu của thị trường, hạn chế việc nhập 

khẩu từ nước ngoài. 

4.2. Đề nghị 

- Nghiên cứu tuyển chọn các giống mới phù hợp 

với điều kiện thời tiết khí hậu và thị hiếu người tiêu 

dùng của Việt Nam.  

- Nghiên cứu xây dựng các quy trình kỹ thuật 

nhân giống, quy trình sản xuất hoa thương phẩm, 

điều khiển ra hoa theo ý muốn để nâng cao chất 

lượng hoa. 

- Xây dựng mô hình sản xuất hoa trà ứng dụng 

kỹ thuật mới, góp phần quảng bá cây hoa trà từ đó 

làm căn cứ xây dựng thương hiệu hoa “Trà Phụng 

Công” 
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RESULTS OF INVESTIGATION AND ASSESSMENT OF PRODUCTION AND DEVELOPMENT 

CAMELLIA FLOWER IN VAN GIANG- HUNG YEN 

Dang Van Dong, Mai Thi Ngoan, Phan Ngoc Diep 

Summary  
Camellia (Camellia japoniaca L.) is a beautiful flower that is well-known for its indication of purity, gentles 

and good luck. Phung Cong is the commune with the largest production area of camellia in Van Giang 

district, Hung Yen province. Currently, there are about 12 varieties and cultivars of camellia grown in the 

commune, including 4 introduced cultivars from China, Japan and 8 varieties of Vietnam. The most popular 

cultivars  in Phung Cong commune are Tham Hong Bat Dien, Phan Cung Cung and White. Research on 

camellia is little that  propagation and cultivation has been mainly based on producers experience. Although 

camellica grown in Phung Cong commune has become  a brand and commercialization of the flower has 

been currently established, communication, advertising and marketing of the flower is relatively limited. 

Keywords: Camellia, Phung Cong, cultivars, distribution.  
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