
 

 

Hướng dẫn kĩ thuật 
 

Lá kim kê – MS: FSOL001: Sol Gekko Green  
 

Màu sắc & phong cách mới lạ cho các chậu hoa 
Thị trường lá kiểng có hạt hiện nay khá hạn chế, và dòng lá kiếnt Coleus hiện là lựa chọn hiếm hoi cho các nhà vườn. Chúng tôi trân trọng giới 
thiệu đến nhà vườn một chủng loại lá kiểng mới, cùng một chi với mào gà. Dòng lá kim kê Sol này có những ưu điểm như chu kì canh tác ngắn và 
khả năng kháng bệnh mốc sương tốt. Đây là một lựa chọn mới cho người tiêu dùng nào đang tìm kiếm một bộ sưu tập lá sinh trưởng tốt trong môi 
trường nắng nhiều – rất thích hợp để điểm xuyết thêm cho các khu vườn thêm bắt mắt. 

 
Thời gian cây con: 3 – 4 tuần 

Ra hoa từ ngày sang chậu: 7 – 10 tuần 

 

• Dòng lá kiểm mới cho thị trường 

• Tán lá pha trộn hai màu nổi bật 

• Thời gian canh tác ngắn & kháng bệnh tốt 

• Khi trồng trong nhà, tán lá thiên về màu xanh. Khi trồng bên ngoài 1 – 2 tuần, tán lá chuyển đỏ-tím 

Thông tin chung 
 

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

Nắng vừa Quanh năm 25 – 36 cm   25 – 41 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 bọc 209 1 3 – 4  2 – 4 

5.8 – 6.2 pH 

0.7 – 1.2 
mmhos/cm 

Lớp mỏng 

Giai đoạn cây con 
 

 

Độ ẩm giá thể 

Giai đoạn 1 

Ướt 

Giai đoạn 2 

Ướt 

Giai đoạn 3 

Ẩm – ướt 

Giai đoạn 4 

Ẩm – ướt 

Nhiệt độ 25°C 22 – 25°C 20 – 22°C 20 – 22°C 

Ánh sáng Chiếu sáng 
1,000 – 2,500 f.c. 
(10,800 – 26,900 Lux) 

1,000 – 2,500 f.c. 
(10,800 – 26,900 Lux) 

2,500 – 5,000 f.c. 
(26,900 – 53,800 Lux) 

Phân bón 
 

<0.1g đạm/lít nước  

<0.7 EC 

0.1 – 0.175g đạm/lít nước  

0.7 – 1.2 EC 

0.1 – 0.175g đạm/lít nước  

0.7 – 1.2 EC 

Những lưu ý trong giai đoạn cây con 

Cây sẽ ra hoa dưới điều kiện ngày ngắn. Để sử dụng cho mục đích làm lá trang trí, trồng cây dưới điều kiện ngày dài. Rễ của cây là rễ cái, rất dễ bị 
tổn thương rễ. Vì thế, nhà vườn nên sang chậu trước khi rễ cây quấn vào bầu đất. Duy trì độ ẩm liên tục cho đất trồng, đặc biệt là 2 tuần đầu sau 
khi sang chậu để tránh tình trạng hoa nở quá sớm.  

Giai đoạn trồng  

 

 

 

Nhiệt độ gieo trồng pH/EC Phân bón 
 

Thời gian chiếu sáng 

(ngày)  18 – 21°C 

(đêm)   15 – 16°C 

5.8 – 6.2 pH 

1.0 – 1.5 mmhos/cm 

0.1 – 0.175g đạm/lít nước  

0.7 – 1.2 EC 
 Ngày ngắn 



 

 

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 

12 – 15 cm 1 7 – 10 (tuần) Mùa xuân - 

12 – 15 cm 1 5 – 7 (tuần) Mùa hè - 

Những lưu ý khi bón phân 

Cây dễ bị tổn thương do nồng độ muối & EC cao. 

Những lưu ý khi trồng 

Khi trồng trong nhà, tán lá thiên về màu xanh. Khi trồng bên ngoài 1 – 2 tuần, tán lá chuyển đỏ-tím 

 
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   
 

 


