Cây Lát Hoa là cây g quý, g có cng và nng trung bình, d làm, ít co giãn, không b mi mot,
thngdùng óng c quý, làm g, tán lng, trang sc b mt.

I. c im sinh hc cây xoan lát
*c im hình thái:
Lát Hoa là cây g ln cao ti 25 – 30 m, ng kính ngang ngc ti 1.2 – 1.3m. Thân thng, h r và tán lá phát
trin. Lá kép lông chim 1 ln chn, mc cách mang 10- 18 lá chét. Hoa t xim viên chu u cành. Qu nang
hoá g hình trái xoan, ng kính 3-3.5 cm. Ht dt hình qut, có cánh mng, xp chng cht ngang trong tng ô
ca qu.
* c im sinh thái
Cây a sáng, lúc nh sinh trng nhanh, chu bóng. T 10 tui tr i sinh trng chm hn. Lát Hoa a t i xp, m,
nhiu mùn, t còn tính cht t rng. Lát Hoa phát rin tt rên ât feralit phát rin trên á m Granit, á vôi.
II. K thut rng và chm sóc
* Thi v:
Thng trng vào u mùa ma (v Xuân hoc v Hè).
*Phng thc trng:
Trng thun loài, hn giao hoc làm giu rng h giao theo rch hoc theo ám vi các loài cây bn a khác.
* Mt trng:
Mt : Trng thun loài: 10 cây/ ha (c ly 3x3m) hoc trng vi mt 830 cy/ha (c ly 3x4m).
- Trên các ni t xu, trng Lát Hoa cn có cây phù tr, mt cây Lát Hoa là 60 cây/ha, cây ph tr là 100
cây/ha, h giao theo hàng.
- Trng làm giàu theo rch: Mt 420 cây/ha (c ly 8x3m)
- Trng theo phng thc nông lâm kt hp: Mt 20-250 cây/ha.
* Tiêu chun cây ging:
Tui cây ging con trên 6 tháng, ng kính c r: 0,5 – 0,6 cm, chiu cao bình quân: 35 – 40 cm, cây sinh
trng tt, không b ct ngn, sâu bnh.
* K thut trng
- Chn t và làm t: Chn t màu m, cao ráo, hi m, xp. ánh c, cuc h cách nhau 3 m,
- ào h: 40x40x40 cm, lót phân, ph t., b trí theo hình nanh su gia các hàng. Cuc h trc khi trng 1
tháng.
- Lp h kt hp vi bòn lót 0.1 – 0.3 kg phân NPK/h, vun t heo hình mui rùa.
- Trng cây: Dùng cuc bi b gia h sâu bng chiu cao ca bu. Bóc bu, t cây sao cho c r ngang mt h, ri
vun t xung quanh cho kín, n cht.
* K thut chm sóc
- Chm sóc 3 nm u, mi nm 2 ln vào tháng 4-4 và tháng 9-10.
- Phát dn dây leo, c di, cây bi. Xi t xung quanh gc ng kính rng 60 – 80cm, sâu 3-4 cm, vun gc kt hp
bón thúc 0.1 -0.3kg phân NPK/cây vào ln chm sóc u. Khi chm sóc kt hp vi trng dm m bo t l thành
rng. Kt hp công tác phòng chng cháy rng, bo v rng không ngi và gia súc phá hoi.
III. Phòng tr sâu, bnh hi
- Nhìn chung cây xoan lát trong giai on vn m ít nm bnh. Thng có 2 loi sâu hi: Sâu c nõn và sâu n
lá c vn m và ngoài rng trng.
+ Xén tóc: u trùng xén tóc c thân, xén tóc tr thành gm v, làm gãy cành, gim sinh trng và làm cht
cây.
+ Sâu c thân: Sâu non c ngn làm gãy ngn, gim sinh trng ca cây.
- Cách phòng tr hu hiu nht là thng xuyên kim tra và bt sâu vào bui sáng. Ngoài ra còn có th dùng
hoá cht hông thng.
+ Phòng chng mi: Dùng LORSBANE-50EC hoc SUMICIINE-20EC: 4 lít thuc pha t l 70 lít nc-phun
vào h trc khi trng 10 - 15 ngày.
+ Phòng chng d: Dùng b gm 90% cám go rang + 10% phân nga, bò khô + 1/00 BAAN-95 sp, vê
viên bng ht u tng, rc mi gc 2 viên sau khi trng

IV. Khai thác, s dng
Có th thu hoch tp trung hay ri rác. Cây Lát 8-10 tui có th cho khai thác ta tha làm ct kèo. Lu ý cây
Lát 9 - 10 nm tui có tc c phát rin rt chm,vì tui này cây lát p trung ra hoa và kt qu r nht, dn n s
không tp trung nuôi dng. Lát hoa cho khai thác ly g ít nht sau 25-30 nm trng.
Mt s sn phm làm t gcây xoan lát:
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