
CÚC LÁ NHÁM - ZINNIA  
 

Một số thông tin cơ bản: 

Thời gian nảy mầm :    2-5 ngày  

Thời gian bắt đầu ra hoa :  40-50 ngày  

Chiều cao cây :    20-50 cm  

Kích cỡ hoa :    7-8 cm 

Kỹ thuật đặc biệt : 

 Có thể sử dụng chất kích thích tăng trưởng và ngắt đọt để tạo tán cho 

cây. 

  

Nẩy mầm giai đoạn 0: 

Có thể gieo hạt Zinnia trong khay hoặc trong giỏ vì hạt có kích thước khá to và dể nảy 

mầm  

 pH:     5.8 – 6.2 

 

Nảy mầm giai đoạn 1: 

Chú ý:               Kết thúc giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ thấy rễ của cây sẽ bắt đầu 

mọc ra. 

Độ ẩm:    Độ ẩm vừa phải sẽ giúp cho cây nảy mầm tốt. Và cũng cần phải 

lưu ý là nếu độ ẩm không đủ chính là nguyên nhân giúp cho các 

loại nấm tấn công khi cây còn nhỏ.. 

Nhiệt độ :  21 – 24°C 

EC:   <0.5. Zinnia sẽ rất dễ bị chết nếu như EC quá cao. 

Anh sáng :    Anh sáng không cần thiết trong giai đoạn nảy mầm.Gieo hạt 

trong bóng râm. 

 

Nảy mầm giai đoạn 2 

Chú ý:    Giai đoạn này là giai đoạn kết thúc quá trình nảy mầm của 

hạt.Rễ đã bắt đầu phát triển,hình thành thân cây và lá mầm mỏ 

ra.. 

Độ ẩm:    Giống giai đoạn 1 

Nhiệt độ:  18 – 20°C 

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

phân.Nếu có thì chỉ là một ít phân bón có gốc canxi để giúp cho 

cây được cứng cáp hơn. 

EC:      0.5 – 0.75 

Anh sáng:    Zinnia là một loại hoa hấp thu ánh rất tốt nên nếu như chúng ta 

cung cấp thời gian chiếu sáng dài sẽ thúc đẩy nhanh quá trình 

ra hoa của cây.  

 

Nảy mầm giai đoạn  3 

Chú ý :    Ở giai đoạn này,rể cắm sâu xuống đất và bắt đầu xuất hiện 

những cặp lá thật. 

Độ ẩm :     Giống giai đoạn 2. 

Nhiệt độ :  20-24 độ C 

Phân bón :     Giống giai đoạn 2. 

EC:      Giống giai đoạn 2. 

Anh sáng :     Giống giai đoạn 2. 



 

Nảy mầm giai đoạn 4 

Chú ý :    Kết thúc giai đoân 4 chúng ta sẽ thấy rễ đã kết lại với nhau 

thành 1 khối và xuất hiện từ 2-3 cặp lá thật. 

Độ ẩm :     Giống giai đoạn 2. 

Nhiệt độ :  Giống giai đoạn 2 

Phân bón :     Giống giai đoạn 2 

EC :      Giống giai đoạn 2 

Anh sáng :     Giống giai đoạn 3. 

Chất kích thích tăng trưởng : Ở giai đoạn này chúng ta có thể sử dụng chất kích thích 

tăng trưởng. 

Sang chậu: 

Giai đoạn này là giai đoạn thích hợp để sang chậu cho cây 

Zinnia. 

pH:      5.8 – 6.5 

Đổ ẩm :    Cấn phải tạo ra được sự đối lưu không khí và liểm soát được 

nguồn nước vì đó chính là điều kiện làm cho cây Zinnia khoẻ 

mạnh. Chúng ta cần phải tưới nước đầy đủ cho cây một cách 

hợp lý để làm sao cho các cặp lá phải được khô ráo trước khi 

trời tối.Vì nếu như các cặp lá Các cặp lá khô ráo sẽ làm cho các 

loại sâu bệnh,nấm khó tấn công hơn. 

Nhiệt độ :     21 – 29°C. 

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

theo công thức như sau và pha cho 100l nước,và cứ cách từ   5-

7 ngày tưới phân 1 lần cho cây. 

                         Nitrat canxi 15.0.0 16.6 gam 

                         Phôtphat kali đơn  0.52.34 10.9 gam 

                         Nitrat kali                13.0.46 11.8 gam 

Anh sáng :    Chịu đựng được ánh nắng mặt trời.ở trong điều kiện thiếu ánh sáng sẽ 

làm cho cây Zinnia bị kéo dài ra. 

Chất kích thích tăng trưởng :  

Trong giai đoạn này thì nhà vườn có thể sử dụng chất kích 

thích tăng trưởng cho cây để cây cho chất lượng bông đạt yêu 

cầu.. 

Sâu bệnh :     Rệp vừng , Ruồi trắng,Bọ trĩ. 

Các bệnh thường gặp :Nấm Trắng , Bệnh Tàn Rụi,Sâu Cuốn lá. 

 


