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VƢỜN QUỐC GIA PHƢỚC BÌNH, NINH THUẬN 

http://www.vqgphuocbinh.org.vn/ 

 

Tên Việt Nam:  Chuối cô đơn  

Tên Latin:  Ensete glaucum  

Họ:    Chuối Musaceae  

Bộ:    Chuối Musales    

Lớp (nhóm):    Cây cảnh    

 

Mô tả: 

Thân giả, cô độc, có chiều cao từ 3 - 4m, gốc phình ra rất to. Là thuôn, có phiến to nhƣ 
các loài chuối khác dài đến 1,5m màu xanh có mốc. Cụm hoa trên một cuống chung 
mọc nghiêng xuống dài từ 50 đến 1m, lá bắc dạng mo hình bầu dục, xếp chồng lên 
nhau thành một bắp thuôn, dài màu xanh và không rụng. Nải hai hàng, hoa nhiều hoa 
nải đầu cái, nải sau thƣờng là đực. Quả thuôn, dài, to 10 - 12 x 3,5cm. Hạt ít, to khoảng 
1cm, hạt có màu đen tuyền, có rốn lõm sâu: 

http://www.vqgphuocbinh.org.vn/


Phân bố: 

Cây mọc đơn độc ở Vƣờn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ, Hoà Bình, Hà Nam Ninh và 
một số tỉnh phía Bắc. Cây đƣợc trồng bằng hạt , không phân nhánh cho đến lúc chết 
nên đƣợc đặt tên là Chuối cô đơn. 

 (Nguồn: http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=2&ID=2249) 

 

Tại VQG Phƣớc Bình, loài chuối này đƣợc phân bố chủ yếu ven các khe 
suối từ độ cao 300 đến 800 mét so với mực nƣớc biển. Loài này chỉ sinh 
sản bằng hạt, không giống nhƣ các loài chuối khác sinh sản bằng cây 
chồi.  

Lá đƣợc dùng để gói bánh 



 

Bắp chuối – là một loại rau xanh, đƣơc ƣa chuộng tại một số nhà hàng 
lớn, giá bán từ 20000 đến 100000 đồng/bắp tùy thuộc lớn nhỏ. Tuy nhiên, 
bắp chuối loại này không bảo quản đƣợc quá 4 ngày với điều kiện bình 
thƣờng, cũng không trữ đƣợc trong tủ lạnh, rất dễ bầm. 



 

 



 

Trái chuối bắt đầu già, các bẹ bắp khô dần từ chop đến cuốn quày chuối. 
Hạt chuối to gấp 1,5 lần hạt của cây chuối Hạt (chuối Chát). Dùng để 
ngâm rƣợu uống hoặc trị một số bệnh nhƣ sỏi thận, đƣờng huyết. Trung 
bình một quày chuối thu đƣợc từ  1, 5 đến 2kg hạt. Giá bán trung bình từ 
40 đến 100000 đồng/kg tùy thời điểm trong năm. Ƣớc lƣợng trong tự 
nhiên hiện còn khoảng 10 tấn hạt/năm. 

 



 

Hiện nay, một số hộ gia đình tự nhân giống và trồng ở vƣờn nhà. Thời 
gian sinh trƣởng từ lúc gieo ƣơm đến lúc ra hoa khoảng 12 tháng, đến lúc 
quả chin khoảng 15 tháng. 


