
 

 

Hướng dẫn kĩ thuật 
 

Cẩm tú mai – MS: FCUP000 – FCUP003: Sriracha  
 

Dòng cúc nút áo Pinng Pong là dòng hoa trồng vườn lý tưởng cho các khu vực có khí hậu nóng ẩm. Cây dễ trồng, phân nhánh tốt & cành hoa 
khỏe. Màu hoa rực rỡ & đường kính hoa to. Tán lá màu xanh đậm, tương phản rất đẹp với các màu hoa. Cây cũng có thể dùng làm hoa cắt 
cành hoặc hoa khô.  

 

Thời gian cây con: 3 – 4 tuần 

Ra hoa từ ngày sang chậu: 8 – 9 tuần 

Thông tin chung 
 

Ánh nắng Điều kiện gieo trồng Chiều cao cây Tán cây Khoảng cách 

Nắng nhiều Quanh năm 35 – 45 cm 30 – 35 cm - 

Nảy mầm 
 

Dạng hạt Kích cỡ 

khay gieo (số lỗ) 

Số hạt/lỗ Thời gian cây con 
(tuần) 

Ngày nảy mầm Số đo 

pH/EC 

Phủ hạt 

Hạt thô 209 1 5 3 – 5 
5.8 - 6.2 pH 

0.75 mmhos/cm 
Có 

Giai đoạn cây con 
 

 

Độ ẩm giá thể 

Giai đoạn 1 

Ướt đẫm 

Giai đoạn 2 

Ướt đẫm 

Giai đoạn 3 

Ẩm – ướt  

Giai đoạn 4 

Ẩm – ướt  

Nhiệt độ 21 – 24°C 21 – 24°C 21 – 22°C 21 – 22°C 

Ánh sáng Không 1,000 – 1,500 f.c 1,500 – 2,500 f.c 1,500 – 2,500 f.c 

Phân bón 

 
<0.1g đạm/lít nước  

<0.7 EC 

<0.1g đạm/lít nước  

<0.7 EC 

<0.1g đạm/lít nước  

<0.7 EC 

Những lưu ý trong giai đoạn cây con 

Cần sử dụng chất điều hòa sinh trưởng để tránh tình trạng mầm cây bị vươn dài (>2.5 cm). Phun paclobutrazol nồng độ 1 ppm/lần xịt trong vòng 48 
tiếng sau khi gieo hạt.  

Giai đoạn trồng  

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu 
 

Kích cỡ chậu Số cây/chậu Thời gian ra hoa Mùa vụ 
Chất điều hòa 
sinh trưởng 

Khay 6 lỗ    1 4 (tuần) Quanh năm - 

16 – 18 cm    1  6 – 7 (tuần) Quanh năm - 

 

Nhiệt độ gieo trồng pH Phân bón 
 

Thời gian chiếu sáng 

(ngày)  26 – 27°C 

(đêm)   20 – 21°C 

5.8 – 6.2 pH 

1.5 – 2.1 EC 

0.125 – 0.175g đạm/lít nước  

1.0 – 1.5 EC 
 Yêu cầu ngày ngắn 



 

 

Những lưu ý khi trồng 

Sử dụng paclobutrazol nồng độ 20 – 40 ppm/lần xịt. Cẩm tú mai là cây ngày ngắn nên sẽ nở hoa nhanh hơn & thân gọn hơn trong điều kiện 

ngày ngắn.  

Các vấn đề thường gặp  

Côn trùng: rệp vừng, bọ trĩ, ruồi trắng 

Bệnh: nấm Fusarium, Pythium, Thielaviopsis 

Ghi chú 
 

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. 
Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.  

 

Hình ảnh  
 

 
 

 
 
 
 


