
KỸ THUẬT TRỒNG LÁ CHUÔNG 
 

MÃ SỐ: FORG001: OREGANO KIRIGAMI 
 

Một số thông tin cơ bản : 
 
Dạng hạt:     thô 
Trọng lượng:     1400 – 1900h/gr 

Phủ hạt:     không 

Thời gian nảy mầm:      4 – 5 ngày   
Thời gian sang chậu (từ ngày gieo hạt):   35 – 40 ngày   
Thời gian ra hoa (từ ngày sang chậu): 65 – 75 ngày 

Chiều cao cây:                 20 - 25 cm 
Kích cỡ hoa:      3 cm 
Nhiệt độ gieo hạt:      20-22 0C 

Nhiệt độ trồng:     16-20 0C  
 
Sử dụng giá thể sạch, không nhiễm bệnh, thoát nước tốt. pH 5.8 – 6.2, EC <0.75 – 1.0 
 

Giai đoạn cây con: 
 
Có thể gieo 4 hạt vào 1 lỗ nhằm rút ngắn thời gian canh tác. 

 

Giai đoạn 1 (ngày 1 – ngày 10): Sử dụng khay xốp 209 hoặc 112 lỗ và giá thể gieo 
hạt nhập khẩu Klasmann được phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Hạt Giống 
Hoa Việt Nam để gieo hạt ở nhiệt độ 20-22 0C, đảm bảo ánh sáng vừa đủ để hạt nảy 

mầm. Giá thể yêu cầu phải ướt trong suốt giai đoạn 1. Duy trì độ ẩm trong khí 95 – 
97% cho đến khi rễ xuất hiện. 
 

Giai đoạn 2 (ngày 10 – ngày 20): Nhiệt độ yêu cầu 18-20 0C, ánh sáng yêu cầu tương 

đương 2 bóng đèn compact 20w/m2. EC ở mức 0.7. Để cho giá thể hơi khô. Sử dụng 
phân bón đạm với hàm lượng <0.1g/1 lít nước tưới 1-2 lần/tuần, dùng phân bón có gốc 
Nitrate với thành phần lân thấp. Có thể sử dụng phân bón hòa tan được cung cấp bởi 

Công ty TNHH Hạt Giống Hoa Việt Nam. 
   
Giai đoạn 3 (ngày 20 – ngày 30): Nhiệt độ và ánh sáng như giai đoạn 2, giá thể ở 

mức hơi khô, tăng hàm lượng phân bón lên từ 0.1 – 0.2g/1 lít nước. EC ở mức 0.7 – 

1.2. Lá chuông đáp ứng rất tốt với chất điều hòa sinh trưởng, có thể sử dụng chất điều 
hòa sinh trưởng do Công ty TNHH Hạt Giống Hoa cung cấp nhằm kiểm soát được 
chiều cao cây. 
 

Giai đoạn 4 (ngày 30 – ngày 40): Nhiệt độ yêu cầu 15-18 0C, ánh sáng yêu cầu tương 
đương 4 bóng đèn compact 20w/m2. Độ ẩm của giá thể và phân bón như giai đoạn 3. 

 

Giai đoạn trồng: 
  
Kích cỡ chậu:   



Đường kính 10 – 12cm: 1 cây/chậu 

Đường kính 18cm: 2 cây/chậu 
Đường kính 25cm: 3 – 5 cây/chậu 
  
 Giá thể: Sử dụng giá thể sạch, không nhiễm bệnh, thoát nước tốt, cấu trúc giă thể lớn 

với độ pH 5.8 – 6.2 và EC 1.0 – 1.2. Có thể sử dụng giá thể nhập khẩu Klasmann được 
phân phối độc quyền bời Công ty TNHH Hạt Giống Hoa Việt Nam. 
 
Để giúp cho cây Lá chuông phát triển tốt nhất chúng ta nên trồng ở nhiệt độ sau 

 
Ban đêm: nhiệt độ yêu cầu 16-18 0C 
 

Ban ngày: nhiệt độ yêu cầu 18-20 0C 
 
Lưu ý: Lá chuông Kirigami có thể chịu đựng được nhiệt độ -3 0C mà lá vẫn không bị 
ảnh hưởng. 

 
Ánh sáng: Yêu cầu cường độ chiếu sáng cao. Các bẹ lá sẽ cho màu tím đậm hơn khi 

cây được cung cấp đủ ánh sáng và nhiệt độ ban đêm lạnh. Do Lá chuông có thể chịu 

được nhiệt độ thấp do đó khi trồng ngoài trời nên trồng vào mùa lạnh để bẹ lá có được 
màu tím đậm. 
 
Chu kỳ sáng: Lá chuông là loại cây yêu cầu thời gian chiếu sáng ngày dài khoảng 14 

tiếng chiếu sáng. 
 

 
 Tưới nước: Lá chuông yêu cầu lượng nước trung bình hoặc có thể ít hơn. Hãy để cho 

giá thể hơi khô giữa những lần tưới nước và đừng bao giờ để cho ướt đẫm nước. Cây 
cần phát triển trong điều kiện thoát nước tốt và không chịu được điều kiện ẩm ướt. Lá 
chuông rất dễ bị nhiễm bệnh thối xám (Botrytis) và bệnh thối rữa thân và chóp lá đặc 

biệt khi trồng ngoài trời dưới điều kiện ẩm ướt. 
 

Phân bón: Lá chuông yêu cầu lượng phân bón vừa phải, sử dụng phân bón đạm với 
hàm lượng 0.15 – 0.2g/1 lít nước, hoặc có thể dùng phân bón hòa tan do Công ty 

TNHH Hạt Giống Hoa Việt Nam cung cấp. Tăng tỉ lệ kali và đạm ở những giai đoạn 
sau. Duy trì độ pH 5.8 – 6.2 và EC 1.2 – 1.5 
 

Chất điều hòa sinh trưởng: Lá chuông đáp ứng rất tốt với chất điều hòa sinh trưởng, 
tuy nhiên không nên sử dụng với hàm lượng thấp và không nên dùng liên tục để tránh 

cây bị cằn và chậm phát triển. Tránh sử dụng B-Nine khi bẹ lá bắt đầu có màu vì sẽ 
làm bạc màu bẹ lá. 

 
Ngắt đọt: Không cần thiết ngắt đọt khi đã sử dụng chất điều hòa sinh trưởng trong giai 
đoạn cây con. 
 

Côn trùng: Không có vấn đề nghiêm trọng về côn trùng. 



Dịch bệnh: Lá chuông rất dễ bị nhiễm bệnh thối xám (Botrytis) và bệnh thối rữa thân 

và chóp lá đặc biệt khi trồng ngoài trời dưới điều kiện ẩm ướt. 
 
 

Kích cỡ chậu Thời gian ra hoa mùa lạnh 

(từ ngày sang chậu) 
 

Thời gian ra hoa mùa hè 

(từ ngày sang chậu) 
 

10 cm (chậu 1 cây) 70 – 80 ngày 60 – 70 ngày 

12 cm (chậu 1 cây) 80 – 90 ngày 60 – 70 ngày 

18 cm (chậu 1-2 cây) 80 – 90 ngày 80 – 90 ngày 

25 cm (chậu 3-5 cây) 80 – 90 ngày 70 – 80 ngày 

 
 

Thông tin thêm:  
Trồng được ở những khu vực có nhiệt độ rất thấp. 
Cây cần nắng nhiều. 
Có khả năng chịu được nhiệt và hạn. 

Có thể trồng kết hợp với những loại hoa khác. 
 

Lưu ý: Tùy theo đặc điểm khí hậu và kỹ thuật canh tác mà mỗi chủng loại sẽ có sự 
phát triển khác nhau nên những thông tin trên chỉ mang yếu tố tham khảo. Đề nghị 

khách hàng nên trồng thử nghiệm trước khi trồng cho mùa vụ chính. 


