
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT 
Hướng dương lùn – MS: FHLS011: Miss Sunshine 
Thời gian cây con: 2-3 tuần  

Ra hoa từ ngày sang chậu: 7-8 tuần 

• Cây thấp, màu vàng đậm, dễ trồng nên giảm chi phí sản xuất. Chiều cao cây sẽ thấp khi trồng ở điều kiện ngày ngắn.  
• Đường kính hoa lớn từ 8-10 cm, cây sẽ cho hoa lần 2.  

Thông tin chung 

Ánh nắng Điều kiện gieo trồng Chiều cao cây Tán cây Khoảng cách 

Nắng nhiều Quanh năm 10-16 in. 6-8 in. 6-10 in. 

  (25-41 cm) (15-20 cm) (15-25 cm) 
 

• Có thể trồng kết hợp với hoa khác.  
 

Nảy mầm 

 

Những lưu ý trong giai đoạn cây con 
 

Lưu ý thời gian chiếu sáng 

Cây sẽ ra hoa sớm khi trồng ở điều kiện ngày ngắn.  

 

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu   

Dạng hạt Khay gieo Số hạt/lỗ 

Kích cỡ (số lỗ) 

Thời gian ra hoa (tuần)      Ngày nảy 
                                      mầm 

Số đo Phủ hạt 

pH/EC 

 
Đã qua xử lý 209                                   1 

 
2-3 

 
3-5 

5.5-6.0 pH Có 

0.75 mmhos/cm 

Giai đoạn cây con 
 

Giai đoạn 1  Giai đoạn 2 

 Giai đoạn 3 

Giai đoạn 4 

Độ ẩm giá thể Ướt Ẩm-ướt 
 

Ẩm Hơi ẩm 

Nhiệt độ 
68-72°F 68-72°F 

(20-22°C)    (20-22°C) 
 

64-72°F 
(18-22°C) 

61-72°F 
(16-22°C) 

Ánh sáng 
Tùy chọn     1,000-2,500 f.c. 
                   (10,800-26,900 Lux) 

 
1,000-2,500 f.c. (10,800-

26,900 Lux) 

2,500-5,000 f.c. (26,900-53,800 

Lux) 

Phân bón                    <0.1g đạm/lít nước; <0.7 EC 
0.1g-0.175g đạm/lít nước; 0.7-1.2 EC 0.1g-0.175g đạm/lít nước;  
                                                               0.7-1.2 EC 

 

Có thể gieo trực tiếp vào chậu có đường kính 10 cm hoặc 13 cm.  

Giai đoạn trồng 

Sang chậu Số đo Phân bón Thời gian chiếu sáng 
Nhiệt độ pH/EC   

(ngày) 64-72°F (18-22°C) 5.8-6.2 pH 0.1g-0.175g đạm/lít nước; 0.7-1.2 EC Không bắt buộc ngày ngắn 
(đêm) 61-64°F (16-18°C) 1.5-2.0 mmhos/cm   

 

Kích cỡ chậu Số cây/chậu Thời gian Mùa vụ Điều hòa sinh trưởng 

12-15 cm 1-3  7-8 (tuần) Mùa xuân daminozide 1,250-2,500 ppm phun 

12-15 cm 1-3  6-7 (tuần) Mùa hè daminozide 1,250-2,500 ppm phun 



Những lưu ý khi trồng 

Chiều cao Hướng dương phụ thuộc vào ngày dài hoăc ngày ngắn. Cây sẽ thấp khi trồng ở điều kiện ngày ngắn và ngược lại. Cần xem xét khi sử 

dụng chất điều hòa sinh trưởng.  

Ghi chú: Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực 

mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.  

Hình ảnh 

 

Miss Sunshine   Miss Sunshine 

CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG HOA VIỆT NAM 

31/78 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 54272155 - Fax: 028 54272196  

Hotline: 0917 530 246 – 0916 949 422 

Email: floralseedvn@saigonnet.vn 

Website: www.floralseedvn.com 
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