
 

KỸ THUẬT TRỒNG HOA VẠN THỌ F1 

(Trồng chậu) 
 

 

Hoa Vạn Thọ không phải là một loại khó trồng tuy nhiên muốn đạt năng suất cao. hạn chế sâu 

bệnh tối đa để mang lại hiệu quả kinh tế cần trồng tỉa theo đúng quy trình kĩ thuật. 

Thông tin cơ bản : 

Ngày nảy mầm : 3 – 5 ngày  

Ngày sang chậu : 10 – 15 ngày 

Ngày bắt đầu ra hoa : 65 – 70 ngày  

1. LÀM ĐẤT :  

- Trồng trong chậu : Sử dụng hỗn hợp đất trồng gồm : 

         Xơ dừa    : 50 % 

  Tro trấu đốt   : 30 % 

  Phân Bò   : 20 % 

  N-P-K (16-16-8) : 5 – 7 kg trộn với 1 m3 đất. 

 Tất cả hỗn hợp trên sẽ được ủ trong vòng từ 10 – 15 ngày trước khi sử dụng. 

      2. GIEO HẠT : 

Mỗi gói hạt giống hoa Vạn Thọ tiêu chuẩn là 1 gram và số lượng hạt có trong đó khoảng 

từ 350 hạt trở lên (tuỳ theo loại hạt to hay nhỏ).Đất gieo hạt cần phải được làm sạch nấm 

bệnh và xịt thuốc diệt trừ các loại côn trùng có hại cho cây như kiến và các loại côn 

trùng nhỏ khác.  

Nơi gieo hạt cần phải được vệ sinh sạch sẽ và cách ly với những loại cây trồng khác. 

2. CHĂM SÓC : 

   Môi trường : Hoa vạn thọ cần phải được THOÁT NƯỚC TỐT để tránh tình trạng bị 

hư thối bộ rễ vì đó chính là nguyên nhân dẫn đến 1 số các chứng bệnh cho cây như : ra 

hoa không đồng đều, thân cây yếu, mặt bông không được chắc, ...v.v...  

   Tỉa nhánh : Hoa vạn thọ sinh trưởng khá mạnh, nếu để tự nhiên, cây sẽ phát tán lớn, 

vì vậy dinh dưỡng cung cấp cho cây sẽ bị phân tán mà không tập trung lên phía trên và 

đó cũng chính là 1 trong những nguyên nhân làm cho hoa bị nhỏ đi và mặt bông không 

đẹp như chúng ta mong đợi. Chính vì vậy, ngoài việc ngắt đọt theo như kỹ thuật, chúng 

ta cần phải nên cắt bỏ bớt các tán lá phía dưới để dồn dinh dưỡng lên phía trên nuôi các 

chồi hoa. 

   Phân bón : Sau khi vô chậu 7 – 10 ngày, chúng ta bón phân(N-P-K 16-16-8 ) theo chu 

kỳ 5 – 7 ngày tưới 1 lần cho cây với liều lượng 1kg hoà ra nước tưới vào gốc cho 1.000 

chậu. 

  Lưu ý : - Sau khi tưới phân xong, chúng tôi đề nghị nhà vườn rửa lá lại bằng cách tưới 

qua 1 lần nữa bằng nước sạch. 

      - Hạn chế việc sử dụng phân Urê vì lá của cây sẽ bị đen và thân cây sẽ yếu đi 

nếu như chúng ta sử dụng nhiều. 

 


