Nguyễn Tăng Tôn và cộng sự
1. Nguồn gốc
Giống TL6/3 do Viện Khoa học Kỹ thuật Miền Nam chọn lọc từ các giống điều hữu tính nhập từ Thái Lan năm 1996. Chọn
lọc đưa khảo nghiệm tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh và Bình Thuận năm 2002.
Giống TL6/3 được công nhận sản xuất thử vùng Đông Nam Bộ năm 2009 theo Quyết định số 191/QĐ-TT-CCN, ngày 17
tháng 6 năm 2009
2. Những đặc điểm chính
- Lá non màu xanh, phiến lá lớn hình bầu và hơi xoắn; quả non màu xanh và khi chín màu đỏ; hạt non màu xanh, khi chín
màu xám trắng, vỏ mỏng; thấp cây, lá hơi xoắn, phát cành mạnh; tán thưa.
- Năng suất 2.000-2.500 kg/ha, kích cỡ hạt lớn 140-150 hạt/kg, tỷ lệ nhân 28-31%.
3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật
Giống TL6/3 trồng thích hợp trên đất đỏ và đất xám. Cây giống được nhân vô tính bằng phương pháp ghép chồi vạt ngọn
hoặc nêm ngọn. Cây giống xuất vườn phải có từ 1 đến 2 tầng lá đã phát triển hoàn chỉnh; tuổi cây giống xuất vườn thích
hợp từ 45 đến 75 ngày sau khi ghép.
Mật độ trồng được khuyến cáo chung là 200 cây/ha, với khoảng cách 8 x 6 m và phải tỉa cành tạo tán vào năm thứ 2 sau
khi trồng. Khi cây điều trên hàng giao tán cần tiến hành tỉa thưa để khoảng cách 8 x 12 m đạt mật độ khoảng 100-120
cây/ha.
Hố trồng có kích thước 60 x 60 x 60 cm. Bón lót phân chuồng hoai 10-20 kg/hố (hoặc phân hữu cơ vi sinh 3-5 kg/hố) +
super lân hoặc lân nung chảy 0,5-1,0 kg/hố. Hố trồng cần được chuẩn bị xong một tháng trước khi trồng.

Chi tiết: http://iasvn.org/chuyen-muc/GIONG-DIEU-TL63-654.html

