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HƯỚNG DẪN TRỒNG VẠN THỌ - MARIGOLD
1. Một số thông tin cơ bản
- Kích cỡ hoa: 7 – 10cm
- Chiều cao cây: 30-35cm
- Thời gian nẩy mầm: 5 - 7 ngày
- Thời gian sang chậu: 20-25 ngày
- Thời gian bắt đầu ra hoa: 65-70 ngày
2. Gieo hạt
2.1. Chuẩn bị đất gieo hạt
- Gieo hạt trực tiếp trên đất sạch, không có nấm bệnh và thoát nước tốt hoặc gieo
vào khay gieo hạt loại 84 lỗ để có kết quả tốt nhất.
2.2. Môi trường gieo hạt
- Chọn nơi gieo hạt thoáng mát với những điều kiện như sau:
- Sau khi gieo hạt nên phủ một lớp đất nhẹ
- Ánh sáng: Trung bình
- Nhiệt độ: 23-25 độC; EC: 0,75-1.0; pH: 6.5-75
2.3.Tưới nước
- Sử dụng bình xịt và chuyển sang chế độ phun sương để tưới cho hạt. Giữ đất luôn
ẩm trong quá trình nẩy mầm.
3. Chăm sóc cây trưởng thành
3.1. Phân bón
- Sau khi cây sang luống được 2 tuần, sử dụng phân bón N-P-K(16-16-8) hay phân
tím Đức (12- 10-20) với liều lượng như sau: 5gr/2 lít nước (cách 5 ngày tưới 1
lần). Sau khi tưới phân đều phải tưới lại nước.
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3.2. Bệnh dịch và côn trùng
- Chết rũ, đốm lá, sâu đục thân.
3.3. Kỹ thuật đặc biệt
- Ngắt ngọn sau khi sang chậu được khoảng 15 ngày
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!

