Sunmart - Go Green And More...

HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA
A. GIEO HẠT
Bước 1: Chuẩn bị Giá thể gieo hạt và dụng cụ ươm
* Giá thể
- Giá thể gieo hạt là hỗn hợp giữa đất mùn và các chất hữu cơ tơi xốp như trấu hun,
sơ dừa, mùn cưa… nhưng phải đảm bảo được sự giữ ẩm trong đất lâu dài. Ngoài
ra, giá thể có thể bổ sung thêm các chất kích thích nảy mầm và kích thích tăng
trưởng.
- Cách đơn giản hơn là bạn nên chọn các loại Giá thể của các nhà cung cấp có tên
tuổi hoặc giá thể mà Sunmart cung cấp.
* Dụng cụ ươm hạt
- Khay ươm: Yêu cầu bề mặt thoáng, chiều cao không quá 10cm và giữ ẩm tốt.
- Vỉ ươm hạt: Là các loại vỉ nhựa hoặc xốp có nhiều lỗ với các kích thước khác
nhau để phù hợp với từng loại hạt ươm (thông thường có kích thước miệng x cao x
đáy = 5cm x 3,5cm x 2,5cm)
*Lưu ý: Việc gieo hạt trực tiếp xuống đất có thể làm cho hạt chậm phát triển hơn
khuyến cáo của nhà cung cấp giống.
Bước 2: Gieo hạt
- Sau khi chuẩn bị giá thể và dụng cụ ươm hạt, bạn nên làm mịn, làm phẳng bề mặt
giá thể trong khay hoặc vỉ ươm sau đó gieo hạt. Luôn giữ ẩm cho khay, vỉ ươm.
Hạt giống sẽ nảy mần sau 3-7 ngày có thể lâu hơn và thậm trí đến cả tháng nếu
điều kiện môi trường chưa thích hợp.
*Lưu ý: - Đối với các hạt loại “siêu nhỏ”, bạn nên rắc đều vào khay ươm và
không nên phủ đất.
- Đối với các hạt nhỏ vừa ( bằng ¼ - ¾ hạt thóc) bạn gieo hạt vào khay, vỉ rồi phủ
lên bề mặt 1 lớp giá thể mỏng hoặc sơ dừa.
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- Đối với những loại hạt lớn bạn hãy gieo hạt chìm trong đất sâu khoảng 2 lần
đường kính nhỏ nhất của hạt.
B. TRỒNG HOA
- Khi cây con có 3-4 lá thật thì chuyển cây sang đất trồng thông thường, cây có thể
trồng chậu, trồng bồn, trồng thảm vườn tùy loại.
- Đất trồng yêu cầu đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo độ thoáng đất. Bạn có thể bón
phân hữu cơ vi sinh theo tỷ lệ trên bao bì khi làm đất trồng.
*Lưu ý: Khi sử dụng phân vô cơ phải hết sức cẩn thận với liều lượng vì cây có thể
chết ngay sau khi bón quá liều.
C. CHĂM SÓC HOA
- Bón bổ sung phân định kỳ 10 ngày 1 lần. Nên dùng phân hữu cơ vi sinh. Khi cây
bắt đầu ra hoa cần bổ sung nhiều “Lân - P2O5” hơn một chút để hoa đẹp và đều
hơn.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
SUNMART
Chuyên cung cấp hạt giống hoa, củ giống hoa chất lượng cao
Địa chỉ: Tầng 2 - Số 21 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0936.216.986 – 0984.175.532
Email: sunmartvietnam@gmail.com - Website: www.hatgionghoa.net
Chúc các bạn trồng hoa thành công!

