
VIOLA 
(Cùng họ với hoa PANSE) 

 

NẢY MẦM Giai đoạn 0 

Độ pH đất trồng:    5.8 – 6.2.   

 

NẢY MẦM Giai đoạn 1 

Rễ mầm mọc trong vòng 3 – 4 ngày. 

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

Độ ẩm:    Cần giữ độ ẩm cho vỏ hạt giống nảy mầm.  Phủ hạt giống bằng một lớp chất 

khoáng bón cây để duy trì độ ẩm. Đất trồng phải đen lóng lánh.  Việc nảy 

mầm sẽ không đồng nhất nếu đất trồng quá khô. 

Nhiệt độ đất: 200 – 220C 

Ec :  < 0.5 

Ánh sáng:    Không cần thiết ở giai đoạn nảy mầm. 

 

NẢY MẦM Giai đoạn 2 

Chú ý ở giai đoạn 2 là để đất trồng hơi khô để rễ cắm sâu vào đất trồng. 

Hình ảnh:    Cuối Giai đoạn 2, việc nảy mầm hoàn tất.  Rễ phát triển, thân hoamọc lên và 

lá mầm nở rộng. 

Độ ẩm:    Giảm độ ẩm.  Màu đất trồng có thể thay đổi từ đen lóng lánh sang màu nâu, 

nhưng phải ẩm có thể sờ thấy được, tuy nhiên đất trồng ẩm liên tục làm giới 

hạn lượng oxy và rễ không cắm sâu vào đất. 

Nhiệt độ đất: 200 – 210C vào  ban ngày và 180C vào ban đêm. 

Phân bón:    Bón cây con mạnh khoẻ với liều lượng phân bón như sau pha cho 100l 

nước. 

Nitrat Canxi  15-0-0 46 gram 

Photphat Kali đơn  13-0-46 07 gram 

Nitrat Kali  0-52-34 24.3 gram 

Chu kỳ bón phân : Cách 4 – 5 ngày tưới 1 lần cho cây khoảng từ  15-20 ml cho mỗi cây. 

Ec :  0.5 – 0.75 

Ánh sáng:    10,000 – 12,000 lux. Không nên để Viola đêm gián đoạn vì có thể làm hoa 

chưa trưởng thành nở sớm. 

 

NẢY MẦM Giai đoạn 3 

Hình ảnh:    Cuối Giai đoạn 3, rễ đã đâm sâu Vào túi cây con và cây mọc những chiếc lá 

đầu tiên. 

Độ ẩm:    Giống Giai đoạn 2. 

Nhiệt độ đất: 180 – 200C vào  ban ngày và 180C vào  ban đêm để cây non không bị dài. 

Phân bón:    Tăng tỷ lệ phân bón lên như sau: 

Nitrat Canxi  15-0-0 67 gram 

Nitrat Kali 13-0-46 11 gram 

Photphat Kali đơn 0-52-34 40 gram 

Chu kỳ bón phân : Giống giai đoạn 2 . 

Ec :  0.75 – 1.0. Viola nhạy cảm với lượng muối (Ec)cao, EC không nên vượt quá 

1.5. 

Ánh sáng:    35,000 lux . 

Chất kích thích tăng trưởng:   

 Không áp dụng chất kích thích tăng trưởng cho Viola. 

NẢY MẦM Giai đoạn 4 

Hình ảnh:    Cuối Giai đoạn 4, rễ giữ cây con thành khối dễ dàng . Cành non mọc 2 –3 lá 

thật. 



Độ ẩm:    Để đất trồng ở chu kỳ ướt khô trong vòng 24 giờ mà không để cây non bị 

héo.  Tiếp tục làm đẫm đất trồng sẽ làm cây bị dài ra. 

Nhiệt độ đất: Giảm nhiệt độ ban đêm xuống còn 150C để thúc hoa nở sớm. 

Phân bón:    Giống Giai đoạn 3. 

Ec : Giống Giai đoạn 3. 

 

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN 

Đất trồng:    Chọn đất xốp dễ thoát nước.  Điều này rất quan trọng vào mùa lạnh vì nhiệt 

độ và ánh sáng thấp, đất trồng bị lâu khô. 

pH:    5.8 – 6.2.  Độ pH > 6.5, là Thielaviopsis phát triển làm tổn thương rễ và cây 

bị chết dần.  Để cây dưới nhiệt độ cao cũng bị ảnh hưởng tương tự. 

Độ ẩm:    Để đất hơi khô giữa những lần tưới.  Khi trồng dưới nhiệt độ lạnh và ánh 

sáng thấp, giảm lượng nước tưới thường xuyên.  Đất trồng đẫm ướt thêm 

một thời gian sẽ gây ra tình trạnh cây bị dài.  Khi trồng dưới nhiệt độ ấm và 

ánh sáng cao, không để cây bị héo. 

Phân bón:    Bắt đầu từ giai đoạn này cho đến khi cây cho ra hoa , chúng tôi đề nghị nhà 

vườn áp dụng theo công thức phân bón như sau pha cho 100l nước : 

Nitrat Canxi  15-0-0 58 gram 

Nitrat Kali 13-0-46 26 gram 

Photphat Kali đơn 0-52-34 29 gram 

Chu ky bón phân : Cứ cách từ 4-5 ngày tưới 1 lần cho cây khoang 20ml. 

Dinh dưỡng:    Lá bị nhăn nhúm và có hình dáng xấu là do thiếu canxi.  Để ngăn chặn điều 

này, hãy bón phân có nitrat canxi và thêm sulfat canxi vào đất trồng trước 

khi sang chậu.  Cây thiếu Bo(Boron là tên của 1 nguyên tố vi lượng) có thể  

nhận biết ở hiện tượng đầu cây bị hư, lá ở bên dưới bị còi cọc, nhăn nhúm, 

lá dày và đốt ngắn và/hay có những đầu mấu ở thân bên.  Viola rất nhạy 

cảm với sự thiếu hụt Bo hơn cả păng-xê.  Việc thiếu Bo càng gây hậu quả 

nghiêm trọng hơn vào thời tiết nóng và tưới thường xuyên.  Độ pH < 6.0 sẽ 

bảo đảm lượng Bo cho cây.  Áp dụng một lần phân vi lượng sẽ khắc phục 

được tình trạng này.  (Chú ý là quá liều Bonzi(thuốc điều hoà tăng trưởng) 

sẽ gây triệu chứng giống như thiếu can xi hay Bo)  

Ec :  Tránh EC cao hơn 1.5.  Rễ Viola nhạy cảm với lượng muối cao . 

Nhiệt độ:    200C vào ban ngày hay thật mát ở khí hậu nóng.  Trong mùa lạnh, nhiệt độ 

ban đêm 150 sẽ thúc hoa nở sớm.  Nhiệt độ dưới 15 sẽ làm cây cứng cáp hơn 

nhưng sẽ tăng thời gian vụ mùa và hoa chậm nở. 

Côn trùng:    Các loài Rệp . 

 


