
GERBERA – HOA ĐỒNG TIỀN 
Gerbera Jamesonii 

Tổng quát 

Có 3 loại đồng tiền trồng chậu bằng hạt: loại hạt cho hoa 1 màu, loại nhiều màu có nhụy 

màu sẫm, loại nhiều màu cánh kép và có 3 cỡ hoa: Nhỏ, Trung bình và Lớn. 

FVN bán hạt đồng tiền loại Maxi, straight colors, nhụy sẫm và cánh kép và chọn lựa cẩn 

thận và thử nghiệm để bảo đảm thích hợp với khí hậu châu Á. 

Một số thông tin cơ bản : 

Thời gian nảy mầm :3 – 7 ngày  

Thời gian bắt đầu ra hoa :65 – 70 ngày  

Chiều cao cây:25 - 35 cm 

Kích cỡ hoa: 7 - 12 cm 

Kỹ thuật đặc biệt :Có thể sử dụng chất kích thích tăng trưởng cho cây  

 

Đồng tiền lớn màu hỗn hợp, Đồng tiền lớn màu hỗn hợp có nhụy sẫm, Đồng tiền lớn 

màu hỗn hợp cánh kép 

Cao 23-30 cm, đường kính hoa 9-11 cm 

Màu trắng, đỏ, đỏ tươi, vàng, cam, hồng, đỏ san hô. 

Gieo hạt và trường thành 

Nảy mầm 

Gieo hạt trong khay xốp gieo có 112 lỗ hay trong hộp gieo hạt. 

Hạt sẽ nẩy mầm trong môi trường thoát nước tốt, xốp và sạch sẽ, tốt hơn là sử dụng rêu 

than bùn nhập. (imported sphagnum peat moss) 

Ở FVN, chúng tôi dùng giạn thể gieo hạt Klasmann 424, có thành phần chủ yếu là rong 

Thủy Đài và một số lượng nhỏ phân bón. Độ sâu của giá thể trong khay hay hộp gieo hạt 

là 5-6 cm. Nếu gieo hạt trong khay 112 lỗ của FVN, tạo chỗ lõm trên bề mặt đất và gieo 

hạt ngay chỗ lõm đó. Hạt gieo được phủ khoảng 0.5-1 cm đất ẩm. Nếu gieo hạt trong 

hộp, phải gieo cách bề mặt đất trồng 2 cm và mỗi hàng cách nhau 5 cm. Và đất cũng che 

phủ hạt 0.5-1.0 cm. Sau khi gieo, cho vào đất trồng than bùn Prevacure M hay Terrachlor 

để ngăn ngừa bệnh dịch. Nước sử dụng cho tưới tiêu, xịt thuốc… phải có nồng độ pH ở 

khoảng 5.5-5.8. 

 

Nảy mầm GIAI ĐOẠN 0 

pH: - 5.5-5.8 

 

Nảy mầm GIAI ĐOẠN 1 (7 ngày) 

Hình ảnh: Rễ sẽ mọc 3-4 ngày sau khi gieo hạt. 

Hơi ẩm: Gieo hạt ở môi trường ẩm, nhưng không ướt sũng và đừng quên che phủ hạt 

giống bằng 0.5-1.0 cm đất. 

Độ ẩm: 95-100% 

Ánh sáng: để nẩy mầm tốt, cần phải có ánh sáng, 10-100 foot candle (100-1000 lux). 

Không để đồng tiền nẩy mầm trong tối. Ánh sánh nhân tạo của đèn Neon cũng tốt. 

Nhiệt độ đất trồng: 20-23C 

Phân bón: Không dùng phân bón ở giai đoạn này. Đất trồng gieo hạt đã có 01 ít phân 

bón. 

pH: - 5.5-5.8 



Môi trường EC (electro conductivity) 1.2-1.5 

Note: - Khi chuyển cây nẩy mầm ra khỏi khu vực nẩy mầm cần giúp đỡ cây thích ứng 

với đất trồng mới bằng cách tạo bóng râm bằng nhựa saran 50% trong 2-3 ngày. 

 

Nảy mầm GIAI ĐOẠN 2 (7-10 ngày) 

Hình ảnh: - Vào cuối giai đoạn 2, rễ sẽ dài 1.25-2cm và lá mầm đã nở ra. 

Hơi ẩm: - Giảm mức độ hơi ẩm để thúc đẩy rễ cắm sâu vào đất. Đất trồng phải luôn luôn 

ẩm nhưng không được ướt sũng. Có thể làm khô cây con, nhưng không được để héo và 

sau đó tưới nước nhẹ nhàng. Áp dụng chu kỳ tưới này trong thời gian sống của đồng tiền. 

Độ ẩm: - 70-75%. Độ ẩm quá cao lá sẽ bị dài ra. Cần có quạt thông gió trong nhà kính vì 

điều này rất quan trọng. Nếu có sự thay đổi không khí tại điểm định sẳn mỗi 2-3 phút thì 

không khí sẽ lưu thông rất tốt. 

Ánh sáng: - đồng tiền cần tối thiểu 14 giờ ánh sáng một ngày để nở hoa. Anh sáng bổ 

sung 60-80 watt/m2, 3000-5000 lux cho một ngày dài 14-16 giờ sẽ giúp hoa nở hoàn toàn. 

Nhiệt độ đất trồng: - 20-22oC 

Phân bón: - Bắt đầu bón phân 14 ngày sau khi nẩy mầm. Sử dụng theo công thức sau 

đây để bón cho cây:  

Nitrat canxi         15.0.0 32.67 gms/100L nước   

Phân lân kali đơn    0.52.34 5.24 gms/100L nước  

Sunfat kali          0.0.50 8.67 gms/100L nước  

Nitrat kali          13.0.46 10.00 gms/100L nước  

Nitrat magie        11.0.0.06mg 11.82 gms/100L nước  

(Magnasal) 

Chất tan (dinh dưỡng vi mô)  1.25 gms/100L nước   

 

Cũng cần dội nước trên là đồng tiền sau khi tưới phân để lá không bị cháy và biến màu. 

Không dùng phân bón có chứa nitơ và amoni như phân bón Urê, Nitrat Amoni hay Poly. 

pH: - 5.5-5.8 

Môi trường EC: - 1.2-1.5 



Nảy mầm GIAI ĐOẠN 3 (14-21 ngày) 

Hình ảnh: - Cuối giai đoạn 3, rễ phát triển tốt, dài hơn 2.5 cm. Cây đã mọc 1-2 bộ lá. 

Hơi ẩm: - Giống giai đoạn 2. 

Độ ẩm: - Giống giai đoạn 2. 

Ánh sáng: - Giống giai đoạn 2. 

Nhiệt độ đất trồng: - 20C 

Phân bón: - Tăng lượng phân bón lên theo công thức sau : 

Nitrat canxi        15.0.0 65.34 gms/100L nước   

Phân lân kali đơn    0.52.34 10.49 gms/100L nước  

Sunfat kali         0.0.50 17.34 gms/100L nước  

Nitrat kali         13.0.46 20.00 gms/100L nước  

Nitrat magie       11.0.0.06mg 23.64 gms/100L nước  

(Magnasal) 

Chất tan (dinh dưỡng vi mô)  1.25 gms/100L nước   

pH: - 5.5-5.8 

Môi trường EC: - 1.2-1.5  

 

Nảy mầm GIAI ĐOẠN 4 (7-14 ngày) 

Hình ảnh: - Vào cuối giai đoạn 4, đồng tiền đã có hệ thống rễ khoẻ mạnh nối đất trồng 

và cây con với nhau nên có thể dễ dàng di chuyển khỏi khay mà không làm hại rễ và đất 

trồng của cây. Lúc này, cây đã có 2-3 bộ lá. 

Hơi ẩm: - Giống giai đoạn 2. 

Độ ẩm: - Giống giai đoạn 2. 

Ánh sáng: - Giống giai đoạn 2. Có thể bổ sung ánh sáng 14-24 giờ một ngày. 

Nhiệt độ đất trồng: - Lý tưởng là 18C, tuy nhiên nhiệt độ này rất khó thực hiện ở Thái 

lan. 20-22C cũng tạm ổn.  

Phân bón: - Giống giai đoạn 3. 

pH: - 5.5-5.8 

Môi trường EC: - 1.2-1.5 

Điều chỉnh tăng trưởng: - áp dụng B-9 ở 1.2-1.8 gms cho 1 lít nước. 

 

Sang chậu và phát triển 

Nên sang chậu kích thước 12 cm. Đồng tiền có thể được sang chậu sau khi gieo hạt 

khoảng 5-6 tuần lúc cây đã có 4-5 lá. Nếu nhận cây con từ AFM, mất khoảng 2-3 ngày 

thích nghi với khí hậu trước khi sang chậu. 

Khi sang chậu đồng tiền, phải trồng cây con cao hơn đất trồng một chút. Vì vậy, đầu cây 

hoa sẽ cao hơn đất trồng giúp giảm tình trạng chồi cây chết non do các phần tử của đất 

trồng chạm vào chồi hoa. 

Hãy cẩn thận để không làm hư rễ khi sang chậu. Nếu sang chậu cây con, thì đẩy cây con 

lên từ mâm gieo và không kéo cây con ra bằng cách nắm lá. Ngay sau khi sang chậu, tưới 

đất trồng bằng Terrachlor, Comac, Metalaxil hay Mancozeb để giảm Phytophthera. 

Nồng độ pH của đất trồng: - 5.5-5.8. Bệnh vàng gân lá là do thiếu chất sắt và cũng do 

nồng độ pH cao (trên 5.8). Có thể khắc phục vấn đề này bằng cách dùng dung dịch sulfat 

sắt (5-7 gms cho 1 lít nước) tưới vào đất trồng trong chậu. Ngay sau khi cho thuốc vào, 

dội nước sạch (pH 5.5-5.8) lên lá để nó không bị dung dịch sulfat sắt làm cháy. Khắc 



phục tình trạng thiếu sắt lâu dài là hạ độ pH của nước 5.5-5.8. Nếu pH quá thấp, đồng 

tiền có thể bị thiếu canxi và magiê. Nếu thiếu canxi thì dùng nitrat canxi với tỉ lệ 0.5 gms 

cho 1 lít nước. 

Nếu thiếu magiê thì dùng sulfat magiê (thuốc tẩy magiê) với tỉ lệ 1.8 gms cho 1 lít nước. 

Đất trồng sang chậu: - Đồng tiền cần đất trồng thoáng khí tốt. Chúng tôi đề nghị hỗn 

hợp sau đã được thử nghiệm ở Nông trại AFM. 

Ground washed coconut fiber (Đất có xơ dừa) 100 lít 

Large particle sand (Cát hạt lớn) 20 lít 

Mulcote slow release fertilizer 250 gms 

Dolomít 500 gms 

Sulfat sắt 500 gms 

Nitrat canxi 35 gms 

Nitrat kali 35 gms 

Chỉ sử dụng đất đã tiệt trùng . 

Nhà nông phải thận trọng và thường xuyên kiểm tra nồng độ pH của đất trồng và các 

thành phần của đất. Nồng độ pH của môi trường có thể điều chỉnh được bằng nhiều cách. 

Có thể hạ pH của nước tưới bằng cách dùng axit sulfuric. Sulfat sắt trong đất trồng có 

hiệu quả axit trong khi dolomít lại có hiệu quả kiềm. Bằng cách điều chỉnh 3 chất khác 

nhau thì có thể kiểm soát được độ pH của đất trồng trong chậu. Ở nông trại AFM, chúng 

tôi có nước tưới tiêu có nồng độ pH cao 8.3 với số lượng kiềm 3.2 meq\l như là CaCo3. 

Vì vậy chúng tôi đã axit hoá nước bằng cách sử dụng 98% acid sulfuric cô đặc và giảm 

pH xuống còn 5.5 

Đôi khi một số thành phần đất trồng có nồng độ pH cao và sẽ trung hoà với hiệu quả axit 

của nước tưới. Nếu vậy chúng tôi giảm dolomit trong hỗn hợp đất trồng. 

Hơi ẩm và Tưới nước: -  

Tưới nước một ngày một lần vào sáng sớm. Không tưới vào buổi chiều vì làm cây hoa dễ 

nhiễm bệnh và ban đêm cây sẽ ở trong tình trạng ẩm ướt. Giữa mỗi lần tưới, để đất trồng 

khô và sau đó tưới tùy ý. Có thể tưới đồng tiền từ phía trên trong 4 tuần sau khi sang 

chậu. Sau 4 tuần, hoặc sớm hơn, tưới dưới lá hay đổ nước nhiều đưới đáy chậu và cho đất 

trồng ngâm vào nước tưới. 

Nhiệt độ: - Đồng tiền rất chuộng ánh nắng mặt trời (cường độ ánh sáng cao) và nhiệt độ 

mát, đặt biệt là ban đêm. Sử dụng 30% vải che (saran) khi nhiệt độ nóng nhất (25C trở 

lên) trong ngày từ 11 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ trong ngày không 

quá nóng, không cần dùng vải che. 

Ở vườn ươm AFM, đồng tiền được giữ ở nhiệt độ khoảng 22-24C và độ ẩm không qua 

75%. 

Phân bón: - Tưới bằng dung dịch phân bón vào buổi sáng; 1 tuần 1 lần dội nước cho 

phân ra ngoài bằng nước sạch có pH 5.5-5.8 

 

Ở vườn ươm AFM, chúng tôi có công thức trộn hỗn hợp phân bón (20.10.30) dùng các 

phân bón sau trong 100 lít nước: 

 



Nitrat canxi       15.0.0 66.4 gms/100L nước   

Phân lân kali đơn   0.52.34 43.6 gms/100L nước  

Nitrat kali        13.0.46 47.2 gms/100L nước  

Nitrat magie      11.0.0.06mg 36.4 gms/100L nước  

(Magnasal) 

Chất tan (dinh dưỡng vi mô)  1.25 gms/100L nước  

 

Nếu yêu cầu tăng trưởng nhanh, thỉnh thoảng có thể dùng phân bón ammonium với công 

thức 20-20-20 hay 20.10.20 ở 150 ppm nitơ. 

20.20.20 hay 20.10.10  75.00 gms/100L nước  

Chất tan (dinh dưỡng vi mô)  1.25 gms/100L nước  

E.C: - 1.2-1.5 

 

Ánh sáng: - Cường độ ánh sáng cao là điều kiện để nụ hoa có thể tồn tại với số lượng 

nhiều nhất. Để 1 cây có nhiều hơn 2 hoa và giúp chồi hoa có thể nở cùng một lúc, đồng 

tiền cần cường độ ánh sáng cao và ngày dài hơn 13 giờ. Hãy bổ sung ánh sáng đến 40 

watt/m2 và kéo dài ngày 14 giờ. 

Ngắt cành: - Vì cần nhiều ánh sáng chiếu lên hoa nên thỉnh thoảng cần phải ngắt đi 

những cái lá ở giữa để làm tăng số lượng nụ hoa. 

Chúng tôi cũng đề nghị ngắt đi nụ hoa đầu tiên hoặc có thể thêm nụ hoa thứ hai của cây 

để giúp nhiều nụ mọc lên và nở hoa cùng một lúc. Ngắt bỏ những cái lá ở giữa và nụ hoa 

bằng cách nhổ sát gốc nhằm để lộ đầu hoa. Nếu có hơn hai nụ ở đầu hoa thì không cần 

nhổ đi. 

Kiểm soát tăng trưởng (Growth regulator): - Xịt B-9, 2500 ppm vào khoảng 10-14 

ngày sau khi sang chậu ở 2.9 gms trên 1 lít nước hay dùng Bonzi bằng các XỊT 30 ppm-

7.5 ccs trên 1 lít nước. Lập lại quá trình này 10-14 ngày sau đó. 

Không kiểm soát tăng trường (grow regulator) vào gần ngày ra hoa hay 3-4 tuần cuối 

trước khi thu hoạch. Nếu trồng đồng tiền ở vùng khô ráo thì không cần Grow regulator. 

Hoa đồng tiền sẽ nhỏ đi nếu nhận quá nhiều growth regulator. 

Khoảng cách chậu:  

Để chậu gần nhau trong 4 tuần đầu sau khi sang chậu, sau đó đặt mỗi chậu 12 cm cách 

nhau 20 cm 

Côn trùng 

Thrip: xịt 1 lần 1 tuần từ 3-5 giờ chiều khi số lượng thrip đang tăng, dùng lần lượt các 

hoá chất sau: Confidor, Ascent, Dicazol, Carmag (Fort), Parzon. 

Sâu ăn lá: xịt từ 5-7 ngày một lần trước 9 giờ sáng, dùng lần lượt các hoá chất sau: 

Talstar, Neporex, Confidor, Ascent, Vertimec. 

Chú ý là xịt sâu ăn lá vào giờ khác của ngày không có tác dụng. 

Chúng tôi đề nghị đặt yellow sticky card traps quanh nhà kính để kiểm tra số lượng côn 

trùng. 

Các loại côn trùng khác; Whiteflies, Cyclamen mites, Aphids. 



Bệnh dịch: - Pithium và Phytophthera (ẩm ướt), dùng Terrachlor hay Prevacure M bơm 

vào nhưng không xịt. Dùng lần lượt: Apron, Dithane,Comac, Daconil. Đối với mildew-

Tilt hay Bayleton (Bayleton không nên dùng nhiều hơn 2 lần trong 1 vụ mùa vì nó cũng 

có hiệu quả growth effect). Botrytis (ở hoa nở) xịt Daconil, Dithane, Mancozeb, Rovral 

lần lượt sử dụng để tránh sự đề kháng. Về tỉ lệ dùng, theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Chú ý: Hầu hết các bệnh của hoa có thể chế ngự bằng cách vệ sinh khu vực nhà kính và 

các dụng cụ làm vườn, tiêu diệt sạch vi khuẩn trong nhà kính sau mỗi vụ mùa. Nhổ bỏ cỏ 

dại và và cây khô và bỏ cách nhà kính 3-4 km. 

Hạn chế người lạ, ngoại trừ nhân viên vào khu vực nhà kính và để chậu rửa chân có dụng 

dịch diệt khuẩn. 

Không tưới nước quá nhiều cho cây, chỉ tưới vào buổi sáng và văng nước vào lá. Cây 

không được dày đặc quá và kkhông khí phải lưu thông tốt bằng mái thông gió và quạt 

điện. 

Chú ý đặc biệt 

Thường xuyên kiểm tra nồng độ pH của đất trồng, luôn luôn ơ 5.5-5.8 

lá xoăn – thiếu magiê, thêm sulfat magiê 

 


