Bài giảng hay
https://baigianghay.com

Thuyết minh về cây đào - Văn mẫu hay lớp 8
Author : Thu Thủy
Thuy?t minh v? cây ?ào - Bài làm 1 c?a m?t h?c sinh gi?i V?n t?nh Thái Bình

Nh? m?t vòng tu?n hoàn c?a cu?c s?ng, ?ông qua, xuân ??n. Chúa xuân mang ??n cho v?n v?t
nh?ng tia n?ng ?m áp sau m?t mùa giá l?nh, th?i vào cu?c s?ng h??ng v? ng?t ngào c?a mùa xuân.
N?u nh? hoa mai t??ng tr?ng cho m?t cái T?t sung túc ? ph??ng Nam thì hoa ?ào là bi?u t??ng cho m?t
mùa xuân b?t di?t ? mi?n B?c.
Tuy có ngu?n g?c xa xôi ? x? Ba T?, th? nh?ng ngày nay hoa ?ào có m?t ? kh?p n?i trên ??t n??c Vi?t
Nam ??c bi?t là ? mi?n B?c và m?i khi T?t ??n Xuân v?.
Cây ?ào thu?c h? hoa h?ng, thân g? nh?, cao kho?ng t? n?m ??n m??i mét, lá có hình m?i mác. Hoa
m?c ??n ??c, có màu h?ng ho?c màu tr?ng, n?m cánh m?m m?i, m?n màng nh? nhung. Khi cây ra hoa
ng?n, h?u nh? không có cu?ng, ?ài có ?ng hình chuông, thùy hình tr?ng, có nhi?u nh?. Dòng h? c?a
hoa ?ào r?t da d?ng và phong phú. N?u x?p theo s? cánh thì có th? chia ?ào thành hai lo?i là ?ào ??n
và ?ào kép. Còn x?p theo màu s?c th? có th? chia ?ào thành ?ào phai, ?ào bích, ?ào b?ch, ?ào th?t
th?n. Nh?ng có l? ??p nh?t v?n là ?ào bích. ?ào bích cánh hoa màu h?ng th?m, tán tròn nhi?u cành cân
??i. ?ào phai màu nh?t, h?ng t??i, trang nhã mà h?p d?n nh? ?ôi má ?ng h?ng c?a ng??i thi?u n? khi
th?n thùng. ?ào b?ch ít hoa t??ng ??i khó tr?ng. ?ào th?t th?n dáng nh?, hoa nh?, có màu ?? th?m.
Hoa ?ào ch? tr?ng ???c ? mi?n B?c và n? ?úng vào mùa xuân. Nh?ng mu?n hoa n? ?úng th?i v? thì
?òi h?i nhi?u kinh nghi?m ? ng??i tr?ng hoa. Và thi s? Xuân Sách ?ã dùng nh?ng l?i th? ?? nêu ra cách
làm cho hoa n? ?úng ngày T?t:
"V?t tr?i lá, bè tr? cành
?ê cây t?c gi?n n? thành tr?m hoa "
Vì v?y, mu?n có ?ào ch?i vào ngày T?t thì tháng m??i m?t âm l?ch ng??i ta th??ng ng?t h?t lá ?? nh?a
cây tích t? lên thân làm n?. R?i tùy theo th?i ti?t nóng hay rét nhi?u mà ng??i tr?ng ?ào ph?i thúc hay
hãm hoa.
N?u ? mi?n Nam, xuân v? ph?i có mai vàng, m?t bi?u t??ng cho s? giàu sang, phú quý, h?nh phúc và
sum v?y thì ? mi?n B?c có hoa ?ào m?i có mùa xuân. Ng??i mi?n B?c ?a chu?ng ch?i ?ào vào ngày T?t
có l? vì màu h?ng mang l?i s? may m?n và phúc l?c ??u n?m. Các c? ngày x?a th??ng b?o, c?m m?t
cành ?ào trong nhà là c?n ???c gió ??c và ?u?i ???c tà khí. Và sân nhà ai có tr?ng ?ào thì ?ó là sân
nhà phú quý. Nh?ng nhà có ?i?u ki?n th??ng s?m c? m?t cây ?ào ghép ba t?ng, nh?ng nhà nghèo h?n
c?ng có mua m?t vài nhánh ?ào ch?ng trong nhà. ?ón xuân mà không có hoa ?ào c?ng t? nh?t nh?
thi?u bánh ch?ng xanh, câu ??i ?ó, tràng pháo h?ng. Vì v?y, T?t ??n, dù b?n vi?c ??n m?y thì ng??i dân
mi?n B?c c?ng ph?i mua cho gia ?ình mình m?t vài nhánh ?ào.
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Hoa ?ào không ch? mang giá tr? th?m m? mà còn mang nét ??p v?n hóa ??ng th?i còn là m?t d??c
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ph?m, m? ph?m ??c ?áo. T? x?a, hình ?nh c?a hoa ?ào ?ã ???c ??a vào th? ca làm xúc ??ng lòng
ng??i. Trong truy?n Ki?u, Nguy?n Du có nh?c ??n hình ?nh cùa hoa ?ào trong s? luy?n ti?c khi c?nh c?
còn mà ng??i x?a không th?y: “Hoa ?ào n?m ngoái còn c??i gió ?ông”. Và v? ??p m?n m?n c?a hoa
?ào trong ngày T?t còn th? hi?n qua câu th?:
“M?t ?óa ?ào hoa khoe t?t t??i,
T??ng xuân m?n m?n th?y xuân c??i”.
Mùa xuân n?m K? D?u, vua Quang Trung sau khi ??i th?ng quân Thanh, ?ã mang m?t cành ?ào t?
Th?ng Long v? Phú Xuân ?? t?ng cho công chúa Ng?c Hân- ng??i v? yêu quý c?a ng??i – ?? báo tin
th?ng tr?n. Trong l?ch s? y h?c Á ?ông, danh y Tu? T?nh ?ã ghi l?i nhi?u ph??ng pháp ch?m sóc da
m?t cho ph? n? b?ng hoa ?ào.
Cây ?ào không d? tr?ng nh? cây mai. Nó là m?t lo?i cây ?a ??t th?t, phân bón v?a ph?i, c?n nhi?u ánh
sáng, thoáng và thông gió. ? mi?n B?c Vi?t Nam, ng??i ta tr?ng ?ào ?? l?y hoa ch?i T?t, sau ngày T?t,
ng??i ta ti?p t?c tr?ng ?ào tr? l?i.
Xuân v? mang ??n bao nhiêu ?i?u kì di?u. ?úng là muôn h?ng, nghìn tía, cái ??p ?i ??n t?ng ng??i,
t?ng nhà và hoa ?ào là m?t món quà mà thiên nhiên ?u ái dành t?ng cho con ng??i. Xuân ??n r?i xuân
?i, hoa ?ào n? r?i l?i tàn, th? nh?ng hình ?nh c?a hoa ?ào v?n Còn s?ng mãi v?i th?i gian nh? l?i th?
c?a Ch? Lan Viên:
“M?t cành ?ào ?a nh?a
N?ng bàn tay anh c?m,
Nghe h??ng th?m lan t?a
Qua màn s??ng th?i gian ”
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Ngày T?t ???c báo hi?u b?i nh?ng c?n m?a xuân ?m áp, nh?ng l?c non m?m m?n trên nh?ng cành
cây, nh?ng quan tr?ng nh?t là s? xu?t hi?n c?a nh?ng cành mai, cành ?ào ???c bày bán trên v?a hè
c?a kh?p các khu ph?. N?u mai là bi?u t??ng c?a mùa xuân ph??ng Nam thì ? x? B?c, loài hoa vinh d?
???c ch?n là hoa ?ào.
Ngày x?a, ? phiá Ðông núi Sóc S?n, B?c Vi?t, có m?t cây ?ào m?c ?ã lâu ??i. Cành lá ?ào xum xuê,
to l?n khác th??ng, bóng r?m che ph? c? m?t vùng r?ng.
Có hai v? th?n tên là Trà và U?t L?y trú ng? ? trên cây ?ào kh?ng l? này, t?a r?ng uy quy?n che ch?
cho dân chúng kh?p vùng. Qu? d? hay ma quái nào bén mãng lui ??n ?t khó mà tránh kh?i s? tr?ng
v?tại
th?n
linh. Ma qu? r?t khi?p s? uy v? s?m sét c?a hai v? th?n, ??n n?i s? luôn c? cây ?ào.
Tàiph?t
liệu c?a
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Trà và U?t Lu? ph?i lên thiên ?ình ch?u Ng?c Hoàng.
Trong m?y ngày T?t, 2 th?n v?ng m?t ? tr?n gian, ma qu? hoành hành, tác oai tác quái. Ð? ma qu?
kh?i qu?y phá, dân chúng ?ã ?i b? cành ?ào v? c?m trong nh? Ai không b? ???c cành ?ào thì l?y gi?y
h?ng ?i?u v? hình 2 v? th?n linh dán ? c?t tr??c nhà, ?? xua ?u?i ma qu?.
T? ?ó, hàng n?m, c? m?i d?p T?t ??n, m?i nhà ??u c? g?ng ?i b? cành ?ào v? c?m trong nhà tr? ma
q?y. Lâu d?n, ng??i Vi?t quên m?t ý ngh?a th?n bí c?a t?c l? này, không còn tin m?y ? ma qu? th?n linh
nh? t? tiên ngày x?a. Ngày nay, hoa ?ào hoa mai t??i th?m kh?p nhà nhà vào d?p T?t, và s?c gi?y ??
h?ng ?i?u v?i câu ??i hoà h?p ???c trang trí m?y ngày Xuân trong không khí vui v?, trong sáng.
Cây ?ào (danh pháp khoa h?c: Prunus persica) là m?t loài cây có l? có ngu?n g?c t? Trung Qu?c,
???c tr?ng ?? l?y qu? hay hoa. Nó là m?t loài cây s?m r?ng lá thân g? nh?, có th? cao t?i 5–10 m. Lá
c?a nó có hình m?i mác, dài 7–15 cm và r?ng 2–3 cm. Hoa n? vào ??u mùa xuân, tr??c khi ra lá; hoa
??n hay có ?ôi, ???ng kính 2,5–3 cm, màu h?ng v?i 5 cánh hoa. Qu? ?ào cùng v?i qu? c?a anh ?ào,
m?n, m? là các lo?i qu? h?ch.Qu? c?a nó có m?t h?t to ???c bao b?c trong m?t l?p v? g? c?ng (g?i là
“h?t”), cùi th?t màu vàng hay ánh tr?ng, có mùi v? th?m ngon và l?p v? có lông t? m?m nh? nhung.
Tên g?i khoa h?c persica có l? có t? ni?m tin ban ??u c?a ng??i châu Âu cho r?ng ?ào có ngu?n g?c ?
khu v?c Ba T? (Persia) (hi?n nay là Iran). S? ??ng thu?n l?n trong gi?i các nhà th?c v?t h?c ngày nay
?ã cho r?ng nó có ngu?n g?c t? Trung Qu?c và ???c ??a vào Ba T? c?ng nh? khu v?c ??a Trung H?i
theo con ???ng t? l?a vào kho?ng th?i gian ban ??u c?a l?ch s? nhân lo?i, có l? vào kho?ng thiên niên
k? 2 TCN (Huxley và nh?ng ng??i khác, 1992).
Các gi?ng ?ào tr?ng ???c chia thành hai lo?i là “h?t r?i” và “h?t dính”, ph? thu?c vào vi?c h?t có dính
v?i cùi th?t hay không; c? hai lo?i này ??u có cùi th?t tr?ng hay vàng. Qu? ?ào v?i cùi th?t tr?ng thông
th??ng có v? r?t ng?t và ít v? chua, trong khi lo?i có cùi th?t màu vàng thông th??ng có v? chua kèm
theo v? ng?t, m?c dù ?i?u này c?ng có s? dao ??ng l?n. C? hai màu thông th??ng ??u có các v?t ??
trong l?p th?t c?a chúng. Lo?i ?ào cùi tr?ng, ít chua là ph? bi?n nh?t t?i Trung Qu?c, Nh?t B?n và các
qu?c gia châu Á xung quanh, trong khi ng??i châu Âu và B?c M? ?a thích lo?i có cùi th?t màu vàng và
có v? chua h?n.
?ào ???c bi?t ??n t?i Trung Qu?c và Nh?t B?n không ch? nh? là m?t lo?i qu? ph? bi?n mà còn g?n li?n
v?i nhi?u truy?n dân gian và tín ng??ng. Momotaro (?ào Thái Lang), m?t trong nh?ng nhân v?t bán l?ch
s? và cao quý nh?t t?i Nh?t B?n, ???c sinh ra trong m?t qu? ?ào kh?ng l? trôi theo dòng sông.
T?i Trung Qu?c, qu? ?ào ???c coi là ???c các v? tiên ?n do các tính ch?t huy?n bí c?a nó ??i v?i s?
tr??ng th? dành cho nh?ng ng??i ?n nó. Ng?c Hoàng, v? th?n cai qu?n thiên ?ình, có v? tên là Tây
V??ng M?u. Tây V??ng M?u m?i các v? tiên ?n nh?ng qu? ?ào tr??ng sinh và nh? th? ?ã ??m b?o cho
s? t?n t?i v?nh c?u c?a h?. Các v? tiên ???c Tây V??ng M?u th?t ?ãi m?t b?a ti?c sang tr?ng t?i h?i bàn
?ào. Các v? tiên ph?i ch? ??i 6.000 n?m ?? có ???c b?a ti?c sang tr?ng này; cây ?ào tiên ch? ra lá sau
m?i m?t nghìn n?m và c?n t?i 3.000 n?m ?? làm qu? chín. Các b?c t??ng b?ng ngà voi h?a l?i nh?ng
ng??i tham d? b?a ti?c c?a Tây V??ng M?u thông th??ng có ba qu? ?ào.
Qu? ?ào ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong tín ng??ng Trung Hoa và là bi?u t??ng c?a s? tr??ng th?.
M?t ví d? liên quan ??n qu? ?ào là chuy?n v? Tr??ng ??o L?ng, ???c nhi?u ng??i cho là ng??i ?ã sáng
Tài liệu chia sẻ tại https://baigianghay.com
l?p ra Lão giáo. Tr??ng Qu? Lão, m?t trong s? Bát Tiên c?a ng??i Trung Qu?c, th??ng ???c h?a l?i là
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nh? hoa mai (m?).
?ào là m?t trong nh?ng cây ?n qu? quan tr?ng nh?t, s?n l??ng toàn th? gi?i hàng n?m ??t t?i 7 – 8
tri?u t?n. Cách ?ây h?n 300 n?m, ?ào ?ã ???c tr?ng ? các tính mi?n Tây B?c Trung Qu?c, hi?n nay ?ào
???c tr?ng nhi?u ? các n??c: Trung Qu?c, M?, Ý, Pháp, Nh?t, Achentina… ? n??c ta, ?ào ???c tr?ng
nhi?u ? các t?nh: Lào Cai, Hà Giang, Cao B?ng, L?ng S?n. ?ào c?ng ???c tr?ng ? vùng núi các t?nh
mi?n B?c nh?ng hi?u qu? kinh t? kém, ? vùng ??ng b?ng, ?ào ???c tr?ng ch? y?u ?? cho hoa là chính.

?ào có v? th?m, ngon, giàu ch?t dinh d??ng. Trong 100g cùi th?t qu? ?ào có 0,9g protein, 0,1g lipit,
7g gluxit, 8mg canxi, 20mg ph?tpho, 10mg s?t, 2mg caroten, 8,3mg Vitamin B1, 2mg Vitamin B2, 6mg
Vitamin C, các axit h?u c?: xitric, tactric, clorogenic. ?ào r?t b? d??ng nh?ng không nên ?n nhi?u vì ?ào
tính ?m, v? ng?t, chua, ?n nhi?u d? sinh b?c ho?, ??y ch??ng b?ng, sinh m?n nh?t. Ngoài th?t qu?,
các b? ph?n khác c?a cây ?ào ??u là nh?ng v? thu?c quý. Nhân h?t ?ào (?ào nhân) v? ??ng ng?t, tính
bình vào 2 kinh tâm và can, có tác d?ng phá huy?t tan ?, làm tan ??m, nhu?n tràng, ?i?u hoà ch?c
n?ng c? quan hô h?p, gi?m ho, ch?a b? kinh, ?au b?ng kinh, cao huy?t áp, viêm ru?t th?a, t? huy?t
s?ng ?au do ch?n th??ng, ?i?u tr? ch?ng t?c ngh?n m?ch máu.
R? ?ào: Dùng ngoài da ch?a s?ng ?au, s?c u?ng ch?a viêm gan vàng da.
Nh?a thân cây ?ào: Ch?a ki?t l? ra máu, ?ái tháo ???ng, viêm ph? qu?n.
Cành ?ào: Ch?a s?t rét.
Lá ?ào: Có amygdalin, axit tanic, cumarin. Th??ng dùng lá ?ào di?t sâu b?: Ngâm vào n??c tù ??ng
di?t ???c b? g?y, cho vào h? xí di?t ???c giòi, ?un l?y n??c ch?a l? ng?a, gh?, viêm âm ??o.
Hoa ?ào: Có tác d?ng h? khí, tiêu báng n??c, l?i ti?u. D?u hoa ?ào làm kem bôi m?t, da m?t s? m?n
màng…
Thuy?t minh v? hoa ?ào - Bài làm 3

Mùa xuân là mùa v?n v?t sinh sôi, tr?m hoa ?ua n?. C? m?i mùa xuân ??n, các loài hoa l?i ?ua nhau
khoe s?c th?m, b?c l? tr?n v?n v? ??p t??i m?i, r?c r? c?a mình. C?ng n? vào mùa xuân, h?n n?a còn là
loài hoa ??i di?n, bi?u t??ng cho mùa xuân, cho nh?ng ngày T?t ? Vi?t Nam, ?ó là loài hoa ?ào. Loài
hoa này ch? n? vào m?i d?p t?t v? nên th?y hoa ?ào ng??i ta th??ng liên t??ng ??n nh?ng ngày T?t.
Hoa ?ào là loài th?c v?t ra hoa, thân g?. ??c tính sinh tr??ng c?a hoa ?ào mang nét ??c ?áo so v?i
các loài hoa khác, ?ó là th?i gian n? c?a hoa ?úng vào th?i ?i?m t?t ??n. Trong m?t n?m cây ?ào ch? n?
m?t l?n, chính vì v?y mà cái v? r?c r?, t??i ??p ??y nh?a s?ng c?a hoa ?ào ?ã tr? thành m?t bi?u t??ng
mà m?i khi nh?c ??n ng??i ta s? liên t??ng ngay ??n không khí mùa xuân, không khí c?a ngày t?t ?oàn
viên, sum v?y.
Cành
?ào
T?t c?ng có m?t s? tích xa x?a nói v? s? ki?n này. ?ó là câu chuy?n ???c dân gian
Tài liệu
chia
sẻngày
tại https://baigianghay.com
truy?n tai nhau. Khi x?a ? phía ?ông c?a núi Sóc S?n có m?t cây ?ào kh?ng l?, tán lá xum xuê, xanh
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t?t. Khi ?y có hai v? th?n là Trà và U?t L?y trú ng? ? ?ó, hai v? th?n có nhi?m v? di?t tr? yêu ma cho
nhân dân. S? uy danh, s?c m?nh c?a hai v? th?n nên nh?ng con yêu quái c?ng s? luôn c? cây ?ào. Tuy
nhiên, vào nh?ng ngày T?t, hai v? th?n ph? v? ch?u Ng?c Hoàng trên thiên ?ình nên yêu quái s? th?a
c? h?i hi?m có này ?? tác oai, tác quái. Vì v?y, ng??i dân ?ã ngh? ra m?t cách ?ó là mang cành ?ào v?
nhà ?? c?m, m?c ?ích là xua ?u?i tà ma, yêu quái.
Nh?ng ?ây ch? là truy?n thuy?t t? r?t xa x?a ?? lí gi?i hi?n t??ng bày cành ?òa trong nhà ngày t?t.
Theo th?i gian, ý ngh?a này d?n phai m? ?i, ít ng??i bi?t ??n, thay vào ?ó cành ?ào ngày t?t mang ý
ngh?a ?m no, h?nh phúc. Nó gieo vào trong con ng??i ni?m tin v? s? may m?n, h?nh phúc, v? m?t n?m
m?i an khang, th?nh v??ng.
T? x?a ??n nay, phong t?c cành ?ào ngày T?t v?n ???c duy trì, k? t?c. C? m?i d?p t?t v?, ng??i dân
t?ng b?ng s?m s?a ?? ??c,trang hoàng nhà c?a s?ch s?, ??y ?? nh?t mong m?t n?m m?i an lành. Trong
tâm th?c c?a ng??i dân Vi?t Nam, ??c bi?t là ng??i dân phía B?c, n?u không có m?t cành ?ào t?t thì
d??ng nh? ngày T?t tr? nên không tr?n v?n. Vì v?y, trong cu?c du xuân, ng??i dân th??ng ?i ch? hoa,
ch?n l?y m?t cành ?ào ??p nh?t, t??i nh?t ?? trang hoàng nhà c?a ngày t?t v?i mong mu?n m?t n?m
m?i bình an, may m?n ?? ??y. S?c th?m c?a hoa ?ào c?ng g?i lên không khí r?o r?c, cho tinh th?n ph?n
kh?i, ni?m tin, ni?m hi v?ng vào m?t n?m m?i may m?n trong lòng m?i ng??i.
Hoa ?ào x?a kia th??ng m?c ? nh?ng vùng r?ng núi phía B?c, song do nhu c?u s? d?ng, nhu c?u
th?m m? ngày t?t mà ng??i ta ?ã ??a gi?ng ?ào r?ng này v? tr?ng ph? bi?n ? các vùng ??ng b?ng. ??n
m?i d?p T?t thì ng??i ta l?i mang ra bán, ph?c v? nhu c?u c?a ng??i dân. Do ??c ?i?m khí h?u, ??c tính
sinh h?c c?a cây ?ào là ?a ti?t tr?i mát m? ? Mi?n B?c nên ngày T?t c?a nhân dân mi?n B?c không th?
thi?u ?ào.
Nh?ng nhân dân mi?n Nam thì không v?y. V?i h?, hoa mai vàng m?i là bi?u t??ng c?a ngày T?t. Hoa
?ào c?ng g?m có ?ào h?ng và ?òa phai. Nhìn chung v? kích c?, hình dáng thì các lo?i ?ào này ??u có
s? t??ng ??ng, ?i?m khác bi?t ? ?ây là màu s?c. M?i lo?i ?ào l?i mang m?t v? ??p riêng. N?u ?ào h?ng
r?c r?, ??m th?m thì nh?ng cánh ?ào phai l?i mang v? ??p nh? nhàng, tinh khôi. Tùy theo s? thích mà
m?i ng??i có s? l?a ch?n khác nhau.
Hoa ?ào th??ng có t? n?m ??n chín cánh, cánh ?ào khá m?ng manh, nh?y hoa màu vàng t?o nên s?
hòa h?p v?i s?c h?ng t?o ra m?t v? ??p ??c ?áo ch? có ? hoa ?ào. Hoa ?ào là lo?i hoa không ph?i ch?
có ? Vi?t Nam mà nó có ? r?t nhi?u n??c nh?: Trung Qu?c, Tri?u Tiên, Nh?t B?n…. Tuy nhiên, ch? có ?
Vi?t Nam thì hoa ?ào m?i là bi?u t??ng c?a ngày T?t sum v?y.
Hoa ?ào không ch? là m?t loài hoa mang v? ??p tuy?t s?c, tinh khôi trong th? gi?i t? nhiên mà ??i v?i
ng??i dân Vi?t Nam thì hoa ?ào l?i mang nhi?u ý ngh?a h?n, nhi?u v? ??p h?n. Tiêu bi?u lên trong s?
?ó chính là ý ngh?a bi?u t??ng cho ngày T?t.
Thuy?t minh v? hoa ?ào - Bài làm 4

H?ng n?m khi s?c vàng t??i c?a hoa mai r?c r? kh?p Nam B?, trong ti?t tr?i se l?nh c?a mùa xuân
nh?ng cành hoa ?ào c?ng b?t ??u n? r?. Hoa ?ào t? lâu ?ã tr? thành loài hoa không th? thi?u v?i mùa
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Hoa ?ào có nhi?u ? vùng ôn ??i khí h?u ôn hoà. ?ào xu?t hi?n ? Vi?t Nam ?ó t? r?t lâu ??i. Mùa xuân
khi ??n th?m làng hoa Nh?t Tân, Ng?c Hà ? Hà N?i...b?n s? th?y ngút ngàn nh?ng hàng ?ào n? r?. ?
nhi?u vùng núi phía b?c có nh?ng r?ng ?ào m?c t? nhiên v?i nh?ng g?c ?ào n? r?. Tên khoa h?c c?a
?ào là Prunus Persica. Có b?n gi?ng ?ào chính. Gi?ng ??p nh?t có l? là bích ?ào. Hoa ?ào bích có
nhi?u cánh x?p ch?ng lên nhau màu h?ng th?m. Bích ?ào ???c tr?ng ?? l?y hoa. Gi?ng th? hai là gi?ng
?ào phai, hoa có n?m cánh, cánh màu ph?t h?ng. ?ào phai sai hoa sai qu? ???c tr?ng ?? l?y qu?.
Gi?ng ?ào b?ch hi?m th?y, cây nh? ít hoa có màu tr?ng tinh khi?t. ?ào th?t th?n có hoa màu ?? th?m,
khó tr?ng, khó ch?m sóc. Hoa ?ào n? vào cu?i mùa ?ông, ??u xuân khi cái rét m??t ?ã nh??ng ch? cho
ti?t tr?i ?m áp. Trong làn m?a phùn l?t ph?t, hoa ?ào xoè cánh ?ón l?y cái tinh tuý c?a tr?i ??t. Cánh
?ào m?ng m?m và m?n nh? nhung. ?ào m?c thành t?ng bông riêng l? ch? không m?c thành chùm. Hoa
?ào th??ng n? 4 - 5 ngày r?i tàn. Hoa ?ào r?t ??p nh?ng ?? có ???c cành ?ào ??p trong ngày t?t thì
không ph?i d? dàng. ?ào tr?ng l?y qu? không c?n ch?m sóc nhi?u nh?ng ??i v?i ?ào l?y cành ng??i ta
ph?i ch?m bón r?t công phu. T? vi?c ??n cành t?a lá u?n cây theo các th? khác nhau ??u ph?i r?t t? m?
và khéo léo. Hoa ?ào góp ph?n tôn lên v? ??p c?a khu v??n núi r?ng và c?n nhà nh? c?a b?n trong d?p
t?t ??n xuân v?. Bên c?nh bánh ch?ng xanh, câu ??i ??, mâm c? t?t niên là cành ?ào nh? ?em l?i s? ?m
cúng cho m?i gia ?ình. ?ào c?ng ?em l?i thu nh?p cao trong ngày t?t cho ng??i tr?ng ?ào, m?i m?t cành
?ào th??ng có giá t? 30 - 45 nghìn ??ng, còn ? các làng hoa m?i cây có kho?ng t? m?t tr?m nghìn ??n
m?t tri?u ??ng tu? t?ng lo?i. Hoa ?ào c?ng g?n v?i thú ch?i ?ào ngày t?t c?a nh?ng ng??i chu?ng cây
c?nh. H? t? tay u?n t?a cành theo óc th?m m? c?a riêng mình. ?ào là loài hoa thiêng liêng cùng v?i
bánh ch?ng xanh không th? thi?u trong ngày t?t c? truy?n c?a dân t?c. Khách du l?ch ??n Vi?t Nam
th??ng ch?n cành ?ào v? làm quà. Nh?ng ng??i con xa x? khi ng?m cành ?ào l?i nh? v? quê h??ng c?a
mình.
T? xa x?a, ?ào ?ã ???c coi nh? m?t thi ?? quen thu?c trong th? ca. Nh?ng tác ph?m tiêu bi?u nh?
truy?n Ki?u c?a nguy?n Du, Ông ?? c?a V? ?ình Liên....??u có s?c th?m ?ào ??
Ngoài ra, ?ào ???c s? d?ng ?? ch? thu?c r?t hi?u qu?. Hoa ?ào ???c ch? làm thu?c ??p m?t, giúp làn
da m?n màng, h?ng hào cho ng??i ph? n?. Danh y Tu? T?nh ?ã nh?c nhi?u v? công d?ng c?a hoa ?ào
trong cu?n sách y h?c n?i ti?ng c?a mình.
Mùa xuân ti?p n?i mùa xuân, th?i gian trôi ?i không bao gi? tr? l?i, cu?c s?ng có vô vàn s? thay ??i
nh?ng hoa ?ào v?n là loài hoa không th? thi?u trong m?i d?p t?t c? truy?n c?a dân t?c ta.
Thu Th?y (T?ng h?p)
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