
 

MAI ĐỊA THẢO – IMPATIENS  
 

Một số thông tin cơ bản : 

Thời gian nảy mầm :   4 -5 ngày 

Thời gian bắt đầu ra hoa :  65 -70 ngày 

Chiều cao cây:   20 -25 cm 

Kích cỡ hoa:     4 - 5 cm 

Kỹ thuật đặc biệt :Có thể sử dụng chất kích thích tăng trưởng và ngắt đọt 

cho cây 

 

NẢY MẦM Giai đoạn 0 

Độ dẫn điện của đất:<0.75 

Độ pH đất trồng: 6.2 – 6.5.  Độ pH thấp (<5.5) có thể làm đầu cành non bị hư và 

biến natri thành độc tố. 

 

NẢY MẦM Giai đoạn 1 

Rễ mầm sẽ mọc lên trong vòng 3-5 ngày.  

Hình ảnh: Vào cuối Giai đoạn 1, rễ mầm sẽ mọc lên và bắt đầu hình thành 

rễ. 

Độ ẩm: Có thể phủ hạt bằng một lớp chất khoáng bón cây mỏng để duy trì 

độ ẩm.  Giữ đất trồng ẩm đến đẫm ướt.  Màu đất trồng đen lóng 

lánh. 

Nhiệt độ đất-tốt nhất: 730F (230C). Nhiệt độ quá 770F (250C) có thể gây ra tình trạng 

ngủ vì nhiệt ngăn chặn hạt nảy mầm.  Nhiệt độ dưới 710F (210C) 

sẽ làm giảm tốc độ và tính đồng nhất của sự nảy mầm.  Nhiệt độ 

dưới  650F (180C) làm đầu ngọn bị hư và lá có hình dáng xấu. 

Phân bón:    Trong giai đoạn này,chúng tôi đề nghị nhà vườn hạn chế tối đa sử 

dụng phân bón nếu không cần thiết. 

Độ dẫn điện của đất: 0.5 – 0.75 

Ánh sáng:    Ánh sáng cần cho hạt nảy mầm. Cung cấp 10 – 100 Foot Candle 

(100 – 1000 lux) trong khu vực gieo hạt. 

 

NẢY MẦM Giai đoạn 2 (từ 1 =>15 ngày) 

Chú ý đến từng chi tiết rất quan trọng để có thể đạt được số cây con sang luống tối đa.  

Nhiệt độ dưới 650F (180C) cùng với đất trồng đẫm ướt làm cho đầu ngọn bị hư và lá có 

hình dáng xấu do việc sản xuất etylen. 

Hình ảnh:    Vào cuối Giai đoạn 2, việc nảy mầm hoàn tất. Rễ phát triển, thân 

hoa mọc lên và lá mầm nở rộng. 

Độ ẩm:    Giảm độ ẩm trong suốt giai đoạn 2 để thúc đẩy rễ cắm sâu vào đất 

trồng.  Đất trồng ẩm, có thể sờ thấy được, nhưng không được ướt 

sũng.  Tưới nước vào sáng sớm và cung cấp hệ thống thông gió 

tốt rất quan trọng.  Đầu cây non sẽ bị hư nếu đầu ngọn bị ướt hơn 

4 giờ. 



Nhiệt độ đất: 720 – 750F (220 – 240C).  Nếu cây nom Impatiens bắt đầu bị dài, 

hãy giảm nhiệt độ ban đêm xuống còn 680F (200C). 

Ánh sáng:    Ánh sáng bổ sung 350 – 450 Foot Candle (3500 – 4500 lux) trong 

2 tuần cây non khoẻ mạnh, thân vững chãi ở những vùng ánh 

sáng thấp.  Ánh sáng nhiều hơn 2 tuần trong suốt giai đoạn 2 và 3 

làm cho lá bị tẩy trắng hay vàng (sự oxy hóa bằng ánh sáng). 

Phân bón:    Bón phân từ ngày 2 đến ngày 9 với phân bón có chứa canxi (14-

0-14).  Tránh phôtpho vì có thể làm cây con bị dài.  Thêm axit 

phôtphoric vào nước có thể ảnh hưởng đến chất lượng cây con. 

Độ dẫn điện của đất: 0.75 – 1.0. Tổng cộng dưỡng chất từ nước và phân bón không 

được quá 1.0 EC để tránh làm cho lá có hình dáng xấu.  Nếu độ 

dẫn điện của đất cao hơn 1.2,  có thể làm hư đầu ngọn cây non.. 

 

NẢY MẦM Giai đoạn 3 và 4: 

Chú ý cách xử lý nước và dưỡng chất để cây đạt chất lượng và rắn chắc. 

Hình ảnh:    Vào cuối Giai đoạn 3, rễ đã đâm sâu vào túi cây con và cây mọc 

những chiếc lá đầu tiên. 

Độ ẩm:    Để đất trồng ở tình trạng ướt/khô ở mỗi chu kỳ 24 giờ để thúc đẩy 

cân non phát triển và tăng lượng oxy cho rễ.  Thừa độ ẩm sẽ làm 

cây cao, mọc xum xuê.  Cây héo làm lá vàng. 

Nhiệt độ đất:  680 – 720F (200 – 220C) 

 

Phân bón:                           

                       Nitrat canxi 15.0.0 26.7 gam/100 lít nước 

                       Phôtphat kali đơn  0.52.34  16.2 gam/100 lít nước 

                       Nitrat kali                   13.0.46 17.6 gam/100 lít nước 

                       Nitrat magiê              11.0.0 12.0 gam/100 lít nước   

                       Phân bón vi lượng 1.25 gam/100 lít nước 

 

Độ dẫn điện của đất: 0.75 – 1.0 

Ánh sáng:    Ít hơn 2000 Foot Candle (20,000 lux). Quá nhiều ánh sáng làm lá 

bị cháy. Ánh sáng thấp cây sẽ bị dài ra. 

 

Vào cuối Giai đoạn 4, rễ giữ cây con thành khối dễ dàng . Cành non mọc 2 –3 lá thật 

 

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN 

Độ pH đất trồng:    6.2 – 6.5. 

Độ ẩm:    Để cây ở chu kỳ ướt/khô.  Dư độ ẩm sẽ làm phát triển cao, xum 

xuê. 

Nhiệt độ:    600– 650F (160– 190C) ban đêm, 700– 750F (210– 240C) ban ngày. 

Phân bón:    Giống giai đoạn 3 và 4. 

Ánh sáng:    Trồng cây dưới ánh sáng bóng râm. 

Côn trùng:    Bọ Trĩ, Aphids và Spider Mites. 

Bệnh dịch:  Bệnh Chết ru, Thối rễ, Botrytis, Tomato Spotted Wilt Virus, 

Impatiens Necrotic Spot Virus, Alternaria Leaf Spot và 

Rhizoctonia. 



 

CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG TRỌT 

Thời gian thu hoạch cây con:      5 – 6 tuần 

Thời gian đóng gói kể từ khi sang luống:    6 – 7 tuần 

Cây được 10 cm kể từ khi sang luống:     7 – 8 tuần 

Cây được 15 cm kể từ khi sang luống:     8 – 9 tuần 

 

MAI ĐỊA THẢO - IMPATIENT 

 

Mai Địa Thảo – Impatient. Loài hoa được biết đến từ  năm 1970 ở các nước phương Tây 

và đã từng làm mưa làm gió trên thị trường vào những năm thập kỉ 90. Chỉ trong vòng 5 

năm, tại các thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật bản và Uc, loài hoa này với nhiều cải tiến 

đáng kể về chất lượng giống và màu sắc đã đạt đến mức tiêu thụ trên 100 triệu cành mỗi 

năm. Ngày nay, Mai Địa Thảo đã trở thành một tên gọi không thể thiếu trong nhóm sản 

phẩm hoa chậu cũng như hoa trồng thảm.  

Thông tin chung: Mai địa thảo là loại hoa có đặc điểm ưu việt, sức sống mạnh và hoa 

đẹp, lâu tàn. Mặc dù điều kiện sinh trưởng lý tưởng là ôn đới, bán ôn đới, Mai Địa Thảo 

tỏ ra thích ứng tốt với điều kiện gieo trồng tại Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền 

Tây nếu được gieo trồng và chăm sóc trong môi trường với những điều kiện thích hợp. 

Chủng loại: Có hai nhóm chính là “Summer” và “Novalty với nhiều màu sắc và hình 

dáng khác nhau với trên 30 loại hoa khác nhau.  Các màu chính như: Đỏ, Tím, Trắng, 

Cam,  Tím Đậm và Hồng 

. 

Nhà phân phối:Hiện nay, các sản phẩm hạt giống hoa Mai Địa Thảo được phân phối tại 

Việt Nam bởi công ty TNHH Hạt Giống Hoa Việt Nam, 157BIS Trần Quốc Thảo, 

phường 9, Q3. ĐT: 08-9351261. 

 

Thông tin kỹ thuật: 

Số hạt/ gr: 1.250 đến 2.200 hạt 

Gieo hạt: PhủŽhạt bằng một lớp đất mỏng.  

Nhiệt độ trong giai đoạn gieo hạt: 22-24 0 C. 

Nhiệt độ trồng: 18-20 0 C 

Thời gian nẩy mầm: 4-5 ngày. 

Thời gian ra hoa:  Hoa đơn: 8-9 tuần 

   Hoa kép: 11-13 tuần 

Các giai đoạn gieo trồng:  
Giai đoạn 1:                           4-5 ngày 

Che phủ hạt:    Phủ hạt bằng một lớp đất mỏng. 

Nhiệt độ môi trường:  22-24 0 C 

Độ ẩm:    Ướt đẫm 

Anh sáng:   100 lux (10 Foot candle) 

pH:     6.0 - 6.2 

EC:     <0.75 

    

Giai đoạn 2:                           10 ngày  

Nhiệt độ môi trường:  22-24 0 C. 



Độ ẩm:    Trung bình 

Anh sáng:   4500-7000 lux (450-700 Foot candle) (gián tiếp-che sáng) 

pH:     6.0 –6.2 

Phân bón:  Trong giai đoạn này chúng tôi đề nghị nhà vườn sử dung                 

phân bón theo công thức và liều lượng như sau: 

                           Nitrat canxi    15.0.0 16.6 gam/100 lít nước 

                           Phôtphat kali đơn    0.52.34 10.9 gam/100 lít nước 

                           Nitrat kali               13.0.46 11.8 gam/100 lít nước 

                           Nitrat magiê              11.0.0  9.1 gam/100 lít nước   

 Phân bón vi lượng   1.25 gam/100 lít nước 

 

EC:     <1.0 

    

Giai đoạn 3:                          12-18 ngày 

Nhiệt độ môi trường:  20-22 0 C. 

Độ ẩm:    Trung bình 

pH:     6.0 –6.2 

Anh sáng:   4500-7000 lux (450-700 Foot candle) (gián tiếp-che sáng) 

Phân bón:        Nitrat canxi 15.0.0 26.7 gam/100 lít nước 

                          Phôtphat kali đơn  0.52.34  16.2 gam/100 lít nước 

                          Nitrat kali                    13.0.46 17.6 gam/100 lít nước 

                          Nitrat magiê              11.0.0 12.0 gam/100 lít nước  

                          Phân bón vi lượng 1.25 gam/100 lít nước 

EC:     <1.0 

    

Giai đoạn 4:                           18 – 30  ngày  

Nhiệt độ môi trường:           18-20 0 C. 

Độ ẩm:    Trung bình 

pH:     6.0 –6.2 

Anh sáng:   4500-7000 lux (450-700 Foot candle) (gián tiếp-che sáng) 

Phân bón:    Giống giai đoạn 3 

EC:     <0.75 

 

GIAI ĐOẠN TRƯỞNG THÀNH/ THÀNH PHẨM: 

Chậu trồng:  

Chúng tôi đề nghị sử dụng loại chậu khoảng 20cm  

Nhiệt độ:  

Nên nhớ để đạt được vụ mùa có chất lượng tốt, nên nhớ duy trì nhiệt độ yêu cầu. 

Tưới nước:  

Duy trì ẩm độ vừa phải. Quá nhiều nước sẽ dẫn đến việc cây chỉ phát triển lá mà không 

phát triển hoa. Bên cạnh đó, việc để cho cây bị khô, héo sẽ làm cho mặt dưới của lá bị 

vàng và nụ hoa/ nụ lá héo. 

Phân bón: 

Với đặc điểm phát triển hệ thống thân và mạnh , Mai Địa Thảo cần rất nhiều phân bón có 

gốc Ni-tơ . Sự thiếu hụt phân bón sẽ làm cây chậm phát triển và không nẩy nhánh 

mới.Duy trì độ dẫn điện (EC) trong khoảng dưới 2.0. Đảm bảo hệ thống tưới hoạt động 



tốt và tưới lại bằng nước sạch sau mỗi lần bón phân để duy trì độ dẫn điện ổn định 

(không tăng). 

Cứ mỗi 2 tuần bón phân có phân lượng cân bằng (15-15-15) sẽ giúp cho màu hoa đẹp. 

 

Ngắt đọt: 

Mai Địa Thảo là giống hoa có đặc tính nhảy nhánh tự nhiên, tuy nhiên nếu như chúng ta 

muốn cho hoa có dáng cây xoè ra theo hình tròn thì chúng ta sẽ tiến  hành ngắt đọt cho 

cây. 

Qua thực nghiệm tại trang trại của công ty AFM tại Thái Lan, chúng tôi đã áp dụng chất 

Bonzi và đạt được những hiệu quả đáng kể. Ap dụng chất kích thích tăng trưởng khi cây 

bắt đầu phát triển. Để có được liều lượng thích hợp với giống cây bạn trồng, chúng tôi đề 

nghị nhà nông phải tự mình thử nghiệm trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào. 

 


