
PLATYCODON 
 

Thời gian nảy mầm :    3-5 ngày  

Thời gian bắt đầu sang chậu, luống :  25-30 ngày  

Thời gian bắt đầu ra hoa :   95-100 ngày  

Chiều cao cây :     15 cm 

Kích cỡ hoa :     6-7 cm 

Kỹ thuật đặc biệt :Có thể sử dụng chất kích thích tăng trưởng và ngắt đọt để tạo tán cho cây. 

 

NẢY MẦM Giai đoạn 0 

Độ pH đất trồng:    5.5 – 6.0 

Che phủ hạt:    Có thể phủ bằng một lớp chất khoáng bón cây để duy trì độ ẩm. 

 

NẢY MẦM Giai đoạn 1  Rễ mầm mọc trong vòng 3 – 4 ngày. 

Hình ảnh:    Cuối Giai đoạn 1, rễ mầm sẽ mọc lên. 

Độ ẩm:    Gieo hạt trên đất trồng có độ ẩm trung bình nhưng không sũng nước. 

Nhiệt độ đất: 20 – 210C 

Ec :  0.5 

Ánh sáng:    Ánh sáng cần cho hạt nảy mầm. Cung cấp 100 – 1000 lux trong nhà kính . 

NẢY MẦM Giai đoạn 2 

Hình ảnh:    Cuối Giai đoạn 2, chiếc lá thật đầu tiên đã mọc lên. 

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

Nhiệt độ đất: 18 – 200C. 

Phân bón:    Trong giai đoạn cây con này,chúng tôi đề nghị nhà vườn áp dụng theo công 

thức sau đây để pha cho 100l nước tưới cho cây. Cứ cách từ 3 -4 ngày chúng 

ta sẽ tưới 1 lần cho cây. 

Nitrat  Canxi   15-0-0  23 gram 

Nitrat Kali  13-0 46 04 gram 

Photphat Kali đơn 0-52-34 12 gram 

Ec :  0.5 – 0.75 

 

NẢY MẦM Giai đoạn 3 

Hình ảnh:    Cuối Giai đoạn 3, rễ đã xâm nhập túi cây con. 1 – 2 cặp lá thật mọc lên. 

Độ ẩm:    Giống Giai đoạn 2. 

Nhiệt độ đất: Giống Giai đoạn 2. 

Phân bón:    Tăng tỷlệ phân bón lên.Liều lượng và chu kỳ bón phân giống như giai đoạn 

2 . 

   15-0-0  69 gram 

   13-0-46 12 gram 

   0-52-34 36 gram 

Ec :  0.75 – 1.0 

 

NẢY MẦM Giai đoạn 4 

Hình ảnh:    Cuối Giai đoạn 4, rễ giữ cây con thành khối dễ dàng . 2 – 3 cặp lá thật đã 

phát triển. 

Độ ẩm:    Giống Giai đoạn 3. 

Nhiệt độ đất: Giống Giai đoạn 2. 

Phân bón:    Giống Giai đoạn 3. 

Ec :  Giống Giai đoạn 3. 

 

 

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN 



Sang luống:    Có thể sang luống khi cây con đã mọc 4 – 6 lá thật. 

Đất trồng:    Chọn đất xốp dễ thoát nước. 

Độ pH đất trồng:    5.5 – 6.0 

Độ ẩm:    Đất trồng ẩm có thể sờ thấy được nhưng không ướt sũng.  Cây bị vàng lá do 

héo úa. 

Phân bón:    Dung dịch phân bón cố định từ  giai đoạn này cho đến khi cây trưởng thành 

để tăng cường hệ thống rễ.Chúng tôi đề nghị nhà vườn  cần phải áp dụng 

đúng và đầy đủ số lần tưới phân bón cho cây như đã đề cập bên trên. 

   15-0-0  92 gram 

   13-0-46 14 gram 

   0-52-34 49 gram 

     

Ec :  1.0 

Nhiệt độ: 20 – 240C ban ngày; 13 – 180C ban đêm. 

Ánh sáng:    Nên che phủ bóng râm cho cây con trước ánh sáng mặt trời trực tiếp.  Khi 

cây con đã mọc hoàn toàn, cây có thể chịu được ánh sáng cao hơn. 

Chất kích thích tăng trưởng:  

 Áp dụng B-Nine(Chất kích thích tăng trưởng nhưng có tác dụng làm cho 

cây lùn lại và cứng cáp hơn cho phần thân ) ở liều lượng ít khi cần thiết để 

kiểm soát cây.  Bắt đầu áp dụng 2 – 3 tuần sau khi sang luống. 

Côn trùng: Nhện nhỏ . 

Bệnh dịch: Bệnh tàn rụi . 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG TRỌT 

Thời gian thu hoạch cây con:     4 – 5  tuần 

10 cm từ khi sang luốngt:      10 – 13 tuần 

 

HÌNH DÁNG CÂY 

Cây‘Astra’ trồg dưới ánh sáng mặt trời hay bóng râm một phần ở những nơi cây không bị can thiệp 

dễ dàng.  Platycodon thích hợp đất trồng hơi axit và thoát nước tốt.  Để có thể trồng ‘Astra’ thành 

công trong vườn, hãy bảo vệ cây trong những tháng mùa đông.  Hãy đánh dấu cây trong vườn để 

tránh sự di chuyển ngẫu nhiên khi làm sạch vườn vì cây sẽ không phát triển cho đến cuối mùa xuân.  

‘Astra’ nở hoa vào tháng 6 – 7. 

 

 


