
Linaria 

Kích cỡ hoa 

Nở hoa như hoa mõm sói mini, nở nhiều hoa cùng 1 lúc; cao từ 20 – 30cm, phân 

nhánh nhiều. 

Công dụng 

Cây trồng thảm vào đầu xuân, trồng ở vườn vào mùa xuân, trồng thảm vào mùa thu. 

Là 1 loài cây sinh trưởng nhanh và cho màu tuyệt vời khi trồng chung chậu với 

những loại hoa khác. Rất lý tưởng khi trồng để tạo màu trên diện rộng khi trong thời 

tiết mát mẻ, và sẽ suy tàn như pansy nếu phải chịu thời tiết nóng. 

Kích cỡ chậu 

Khi gieo: Khay 288 

Khi ra chậu: Chậu 10 – 15 cm 

Các giai đoạn của cây con 

Nảy mầm: 5 – 12 ngày, trong nhiệt độ từ 20 – 21 độ C, nếu cần che phủ, chỉ che 1 

lớp mỏng. 

EC:   

- Từ lúc nảy mầm đến khi xuất hiện lá mầm = <0.5 

- Từ lúc phát triển lá mầm đến khi cây có lá thật = 0.75 

- Khi cây con phát triển hoàn tất = 0.75 – 1.25 

Thời gian để cây con phát triển hoàn tất: 4 – 6 tuần trong khay 288 

Khi cây tiếp tục phát triển 

Thời điểm ra chậu: 25 – 35 ngày sau khi gieo 

Số ngày cây cần để nở hoa: 45 – 65 ngày (tùy thuộc vào thời điểm trong năm) 

Nhiệt độ: 13 – 18 độ C vào ban ngày / 7 – 13 độ C vào ban đêm 

EC: 1.0 – 2.6 

pH: 5.3 – 6.0 



Bón phân: Bón phân nitrogen gốc nitrate nhiều hơn bón phân nitrogen gốc ure để 

cây không bị kéo dài. 

Các bệnh / côn trùng thường gặp: Bọ trĩ, nấm Botrytis, rỉ sét. 

Lưu ý: 

Cây có thể chịu lạnh nhẹ (xuống tới khoảng -3 độ C) 

Cây phát triển nhánh mạnh mẽ ở dưới lá mầm. Nếu bạn gieo nhiều hạt cho 1 lỗ 

khay, chú ý đừng nhầm lẫn các nhánh của cây thành 1 cây riêng biệt. 

Để chăm sóc và tạo hình cho cây, hãy tỉa cây để kích thích hoa nở. 

 Thông tin về thuốc điều hòa tăng trưởng: 

Nếu nhiệt độ vượt quá mức lí tưởng (3 độ C ban đêm và 18 độ C ban ngày), bạn 

vẫn có thể giữ cây gọn trong khay gieo và trong chậu bằng cách sử dụng thuốc điều 

hòa tăng trưởng. 

Biện pháp hiệu quả nhất là dùng Bonzi nồng độ 1 – 4 ppm, tưới ngay sau khi nảy 

mầm. Nồng độ phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ bạn dự đoán cho sản xuất và cho 

kích cỡ chậu cuối cùng. Nồng độ thấp hợp với nhiệt độ thấp và cây dự định dùng 

cho chậu lớn, khi mà việc điều khiển chiều cao là không cần thiết. Trong khi đó, 

nồng độ cao hơn sẽ phù hợp với nhiệt độ cao hơn và chậu nhỏ. Với hầu hết các 

điều kiện, nồng độ 2 – 3 ppm là phù hợp. 

Hỗn hợp bao gồm B-Nine và Cycocel cũng rất hiệu quả khi bạn xịt 2 tuần sau khi 

nảy mầm để cây có đủ bề mặt lá nhằm hấp thu thuốc. 


