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BÂNG KHUÂNG

NGÀN SAO

Alyssum

Angelonia

Serenita
Clear Crystal

FALY050 Mix

FALY051 Lavender Shades

Là dòng hoa khỏe hơn so với những dòng hoa khác.
Do vậy, giảm được sự hao hụt và tăng thêm lợi
nhuận cho nhà vườn. Khi ở điều kiện lạnh, cây sử
dụng rất ít chất điều hòa sinh trưởng. Cây khỏe, có
mùi thơm, cho hoa lớn. Phù hợp trồng chậu lớn,
chậu treo và trồng dưới đất.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 100 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 0.5-1 cm
Chiều cao cây: 15-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FALY052 Purple Shades

FANG101 White

FANG102 Pink

FANG103
Lavender Pink

FANG104 Sky Blue

FANG105 Raspberry

FANG106 Purple

Hoa dễ trồng, đẹp và bền. Rất thích hợp trồng ở điều kiện
thời tiết nóng và ẩm ở các nước Đông Nam Á. Sử dụng rất
ít hoặc không cần chất điều hòa sinh trưởng.
Thích hợp trồng quanh năm
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa:
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-65 ngày

FALY053 White

mới

Wonderland
FANG100 Mix

Thời gian ra hoa ngắn. Phù hợp trồng
chậu treo và trồng thảm.
FALY100 Mix

FALY101 Deep Rose

FANG120 Mix

Serena

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 100-120 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 0.5-1 cm
Chiều cao cây: 5-7 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
FANG124 White

FALY102 White

FALY104 Deep Purple
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FALY103 Deep Pink

FALY105 Pink

FALY106 Lavender

FALY107 Blue
FANG121 Blue

FANG107 Rose

FANG122 Rose

FANG123 Purple

mới

Phù hợp trồng thảm, trang trí cảnh quan hoặc có thể
trồng kết hợp với những chủng loại khác để làm tăng
thêm sự đa dạng của chậu hoa. Hoa nở liên tục và
trồng được ở mọi điều kiện thời tiết. Đặc biệt cây vẫn
phát triển tốt khi trồng ở những khu vực khí hậu khắc
nghiệt. Tuổi thọ của cây kéo dài khi được chăm sóc
tốt. Đặc biệt màu Rose không bị phai màu khi gặp
cường độ chiếu sáng và nhiệt độ cao.
Thích hợp trồng quanh năm
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa:
Chiều cao cây: 40-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-65 ngày
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Hoa dễ trồng, đẹp và bền. Rất thích hợp trồng ở điều kiện
thời tiết nóng và ẩm ở các nước Đông Nam Á. Sử dụng rất
ít hoặc không cần chất điều hòa sinh trưởng.
Thích hợp trồng quanh năm
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa:
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Serena

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 100-120 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 0.5-1 cm
Chiều cao cây: 5-7 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
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FALY103 Deep Pink

FALY105 Pink

FALY106 Lavender

FALY107 Blue
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FANG122 Rose
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mới

Phù hợp trồng thảm, trang trí cảnh quan hoặc có thể
trồng kết hợp với những chủng loại khác để làm tăng
thêm sự đa dạng của chậu hoa. Hoa nở liên tục và
trồng được ở mọi điều kiện thời tiết. Đặc biệt cây vẫn
phát triển tốt khi trồng ở những khu vực khí hậu khắc
nghiệt. Tuổi thọ của cây kéo dài khi được chăm sóc
tốt. Đặc biệt màu Rose không bị phai màu khi gặp
cường độ chiếu sáng và nhiệt độ cao.
Thích hợp trồng quanh năm
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa:
Chiều cao cây: 40-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-65 ngày
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FANT101 Burgundy

FANT102 Orange

FANT103 Pink

FANT104 Red Bicolor

FANT108 Sunset

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 6000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-6 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 15-25 cm Tán cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

FANT109 White

mới

FANT100 Mix

FANT000 Mix

FANT111Yellow

FANT112 Rose

FANT106 Red

Phù hợp trồng trong chậu và trang trí cảnh
quan. Cây có nhiều bụi, thấp tự nhiên, hoa dày
và nở đồng đều.

Snapshort

FANT107 Plumblossom

FANT105 Purple

mới

FANT113 Appleblossom FANT114 Coral Bicolor

FANT001 Burgundy FANT002 Carmine FANT003 Crimson

FANT004 Pink

FANT005 Rose

mới

FANT115 Burgundy
Bicolor

FANT006 White

Sonnet
Cây dễ trồng, phát triển đồng đều, có
mùi thơm nhẹ. Hệ thống rễ và nhánh
đều rất khỏe. Thích hợp trồng ở điều
kiện thời tiết mát, lạnh và yêu cầu thời
gian chiếu sáng dài. Phù hợp trồng
vào những chậu có đường kính lớn,
sử dụng chất điều hòa sinh trưởng ở
những chậu có đường kính nhỏ hơn.

Mõm sói

Antirrhinum

FANT007 Yellow

FANT008
Orange Scarlet

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 6400 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 35-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-60 ngày
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FANT121 Rose

FANT122 Purple

FANT123 Yellow

FANT124 Rose Pink

FANT125 Deep Bronze

mới
FANT126 Fuchsia

FANT128 Lilac

FANT127 Crimson

FANT129 Scarlet IMP

FANT060 Mix

FANT131 White

Thân cây cứng cáp, dễ vận chuyển, sai hoa, phù hợp
trồng chậu. Cây cho nhiều nhánh nên không cần sử
dụng chất điều hòa sinh trưởng.

Floral Showers
Dòng hoa này sẽ ra hoa sớm ngay cả trong điều kiện ngày ngắn.
Khi trồng ở điều kiện thời tiết thuận lợi, thời gian ra hoa sẽ khoảng
55-60 ngày tính từ ngày gieo hạt. Cây thấp tự nhiên, do vậy nên
trồng vào chậu có đường kính 10 cm, sử dụng rất ít hoặc không
cần sử dụng chất điều hòa sinh trưởng. Cây phát triển đồng đều.

Candy tops

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 5600-7000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng: 6000-7500 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-8 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 35-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

FANT120 Mix

mới
FANT132 Apricot Bicolor

5

FANT133 Wine Bicolor
Wine Bicolor IMP

mới
FANT134 Coral Bicolor
Coral Bicolor

FANT135 Lavender Bicolor FANT136
Lavender Bicolor IMP
Red & Yellow Bicolor

FANT061 Rose

FANT062 Orange

FANT063 Red

FANT064 Yellow

FANT065 White
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FANT121 Rose

FANT122 Purple

FANT123 Yellow

FANT124 Rose Pink

FANT125 Deep Bronze

mới
FANT126 Fuchsia

FANT128 Lilac

FANT127 Crimson

FANT129 Scarlet IMP

FANT060 Mix

FANT131 White

Thân cây cứng cáp, dễ vận chuyển, sai hoa, phù hợp
trồng chậu. Cây cho nhiều nhánh nên không cần sử
dụng chất điều hòa sinh trưởng.

Floral Showers
Dòng hoa này sẽ ra hoa sớm ngay cả trong điều kiện ngày ngắn.
Khi trồng ở điều kiện thời tiết thuận lợi, thời gian ra hoa sẽ khoảng
55-60 ngày tính từ ngày gieo hạt. Cây thấp tự nhiên, do vậy nên
trồng vào chậu có đường kính 10 cm, sử dụng rất ít hoặc không
cần sử dụng chất điều hòa sinh trưởng. Cây phát triển đồng đều.

Candy tops

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 5600-7000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng: 6000-7500 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-8 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 35-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

FANT120 Mix

mới
FANT132 Apricot Bicolor

5

FANT133 Wine Bicolor
Wine Bicolor IMP

mới
FANT134 Coral Bicolor
Coral Bicolor

FANT135 Lavender Bicolor FANT136
Lavender Bicolor IMP
Red & Yellow Bicolor

FANT061 Rose

FANT062 Orange

FANT063 Red

FANT064 Yellow

FANT065 White
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FANT021 Scarlet

FANT023 Rose Bicolor

FANT025 Burgundy Bicolor

FANT024 Sunglow

Snaptini
Chủng loại được lai tạo với tiêu chí có thể trồng được quanh
năm, không bị lệ thuộc vào thời gian chiếu sáng để ra hoa.
Thích hợp trồng vào tất cả các kích cỡ chậu. Thân và nhánh
cây khỏe, dễ dàng vận chuyển.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng: 5500-6000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-55 ngày

FANT020 Mix

FANT026 Violet

7

FANT027 White

FANT028 Red

FANT029 Yellow

THU HẢI ĐƯỜNG

Begonia

FANT021 Scarlet

FANT023 Rose Bicolor

FANT025 Burgundy Bicolor

FANT024 Sunglow

Snaptini
Chủng loại được lai tạo với tiêu chí có thể trồng được quanh
năm, không bị lệ thuộc vào thời gian chiếu sáng để ra hoa.
Thích hợp trồng vào tất cả các kích cỡ chậu. Thân và nhánh
cây khỏe, dễ dàng vận chuyển.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng: 5500-6000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-55 ngày

FANT020 Mix

FANT026 Violet

7

FANT027 White

FANT028 Red

FANT029 Yellow

THU HẢI ĐƯỜNG

Begonia

FBEG120 Mix

Dòng này cây cho ra nhiều nhánh cây khỏe, kháng bệnh
tốt. Hoa cho ra sớm hơn 2 tuần so với những chủng loại
tương tự. Nhờ đường kính hoa lớn nên chậu hoa sẽ
trông bắt mắt hơn. Phù hợp trồng dưới điều kiện nắng
toàn phần hoặc che nắng.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1800-2100 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 60-80 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 45-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-50 ngày

FBEG352 Red Bronze Leaf

FBEG122 Rose w/Bronze Leaf

FBEG351 Pink Bronze Leaf

FBEG353 Rose Green Leaf IMP

Megawatt
FBEG123 Red w/Green Leaf

FBEG121 Rose w/Green Leaf

Cây luôn được bao phủ bởi những bông hoa do đặc tính ra hoa liên tục.
Hoa có lá màu nâu sẽ có thời gian ra hoa ngắn hơn lá xanh. Dáng cây
đẹp, lá phát triển tốt nên thích hợp trồng trang trí cảnh quan, chậu gỗ
lớn hoặc trồng làm hàng rào xung quanh nhà.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 50-70 cm Tán cây: 40-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-65 ngày
FBEG354 Rose Bronze Leaf

FBEG124 Pink w/Green Leaf
FBEG355 Red Green Leaf IMP

mới

mới

mới

FBEG126 Pink w/Bronze Leaf

9

FBEG125 Red w/Bronze Leaf
FBEG356 Pink Green Leaf

10

FBEG120 Mix

Dòng này cây cho ra nhiều nhánh cây khỏe, kháng bệnh
tốt. Hoa cho ra sớm hơn 2 tuần so với những chủng loại
tương tự. Nhờ đường kính hoa lớn nên chậu hoa sẽ
trông bắt mắt hơn. Phù hợp trồng dưới điều kiện nắng
toàn phần hoặc che nắng.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1800-2100 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 60-80 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 45-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-50 ngày

FBEG352 Red Bronze Leaf

FBEG122 Rose w/Bronze Leaf

FBEG351 Pink Bronze Leaf

FBEG353 Rose Green Leaf IMP

Megawatt
FBEG123 Red w/Green Leaf

FBEG121 Rose w/Green Leaf

Cây luôn được bao phủ bởi những bông hoa do đặc tính ra hoa liên tục.
Hoa có lá màu nâu sẽ có thời gian ra hoa ngắn hơn lá xanh. Dáng cây
đẹp, lá phát triển tốt nên thích hợp trồng trang trí cảnh quan, chậu gỗ
lớn hoặc trồng làm hàng rào xung quanh nhà.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 50-70 cm Tán cây: 40-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-65 ngày
FBEG354 Rose Bronze Leaf

FBEG124 Pink w/Green Leaf
FBEG355 Red Green Leaf IMP

mới

mới

mới

FBEG126 Pink w/Bronze Leaf

9

FBEG125 Red w/Bronze Leaf
FBEG356 Pink Green Leaf
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Nightlife
Thời gian cây cho hoa sớm nhất so với những chủng
loại lá nâu khác. Chịu nắng và bóng râm.
FBEG370 Mix

FBEG372 Red

FBEG371 White

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 2000-2150 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 2.5-3 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm. Tán cây:15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 25-35 ngày

FBEG432 Pink

FBEG373 Rose

FBEG434 Orange

FBEG374 Deep Rose

FBEG433 Blush IMP

FBEG376 Blush

FBEG435 Rose

FBEG375 Pink

FBEG430 Mix

Sprintplus
Thời gian cây cho hoa sớm nhất so với những chủng
loại lá xanh khác. Có nhiều màu để lựa chọn. Chịu
nắng và bóng râm.

FBEG436 White

FBEG437 Appleblossom

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 2000-2300 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm. Tán cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày
FBEG438 Lipstick

FBEG439 Orange Bicolor

FBEG431 Red
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Nightlife
Thời gian cây cho hoa sớm nhất so với những chủng
loại lá nâu khác. Chịu nắng và bóng râm.
FBEG370 Mix

FBEG372 Red

FBEG371 White

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 2000-2150 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 2.5-3 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm. Tán cây:15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 25-35 ngày

FBEG432 Pink

FBEG373 Rose

FBEG434 Orange

FBEG374 Deep Rose

FBEG433 Blush IMP

FBEG376 Blush

FBEG435 Rose

FBEG375 Pink

FBEG430 Mix

Sprintplus
Thời gian cây cho hoa sớm nhất so với những chủng
loại lá xanh khác. Có nhiều màu để lựa chọn. Chịu
nắng và bóng râm.

FBEG436 White

FBEG437 Appleblossom

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 2000-2300 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm. Tán cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày
FBEG438 Lipstick

FBEG439 Orange Bicolor

FBEG431 Red

11

12

Topspin
Begonia Semperﬂorens

mới

Cây khỏe, tán cây to, đường kính hoa
lớn. Trồng được ở điều kiện thời tiết ấm
và lạnh. Cây ra hoa sớm nên rút ngắn
được thời gian canh tác, giúp nhà vườn
giảm được chi phí sản xuất.
FBEG021 Pink

FBEG022 White

FBEG023 Rose

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 650-800 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 6-8 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-55 ngày

Begonia

FBEG020 Mix

FVN hân hạnh giới thiệu đến quí khách hàng dòng sản phẩm Thu hải đường kép với nhiều chủng loại và đa dạng về màu sắc.
Cây phát triển khỏe, đường kính hoa lớn. Trồng được nhiều loại chậu khác nhau cũng như sử dụng cho nhiều mục đích trang trí.

FBEG024 Scarlet

Tophat
Begonia Hybrida

mới

Được bổ sung vào bộ sưu tập Thu hải đường nhằm
tăng thêm sự lựa chọn cho nhà vườn. Sản phẩm có
đường kính hoa lớn hơn so với các dòng Thu hải
đường F1 hiện đang có trên thị trường. Thích hợp
trồng vào nhiều kích cỡ chậu khác nhau.

FBEG220 Mix

FBEG041 Pink

ruffled

FBEG042 White

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 650-800 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 6-8 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 40-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 45-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-55 ngày

FBEG221 Orange

Begonia Tuberous

4

Hoa có cánh nhún, đường kính hoa từ 13-23 cm và là
chủng loại có đường kính lớn nhất. Hoa chắc nên lâu tàn.

FBEG222 Pink

FBEG223 Scarlet

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1596 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-14 ngày
Đường kính hoa: 13-23 cm
Chiều cao cây: 35-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 80-105 ngày

mới

mới

FBEG044 Rose Bicolor
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FBEG043 Scarlet

FBEG224 White

FBEG225 Yellow

FBEG226 Apricot

FBEG227 Coral Salmon
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Topspin
Begonia Semperﬂorens

mới

Cây khỏe, tán cây to, đường kính hoa
lớn. Trồng được ở điều kiện thời tiết ấm
và lạnh. Cây ra hoa sớm nên rút ngắn
được thời gian canh tác, giúp nhà vườn
giảm được chi phí sản xuất.
FBEG021 Pink

FBEG022 White

FBEG023 Rose

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 650-800 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 6-8 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-55 ngày

Begonia

FBEG020 Mix

FVN hân hạnh giới thiệu đến quí khách hàng dòng sản phẩm Thu hải đường kép với nhiều chủng loại và đa dạng về màu sắc.
Cây phát triển khỏe, đường kính hoa lớn. Trồng được nhiều loại chậu khác nhau cũng như sử dụng cho nhiều mục đích trang trí.

FBEG024 Scarlet

Tophat
Begonia Hybrida

mới

Được bổ sung vào bộ sưu tập Thu hải đường nhằm
tăng thêm sự lựa chọn cho nhà vườn. Sản phẩm có
đường kính hoa lớn hơn so với các dòng Thu hải
đường F1 hiện đang có trên thị trường. Thích hợp
trồng vào nhiều kích cỡ chậu khác nhau.

FBEG220 Mix

FBEG041 Pink

ruffled

FBEG042 White

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 650-800 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 6-8 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 40-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 45-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-55 ngày

FBEG221 Orange

Begonia Tuberous

4

Hoa có cánh nhún, đường kính hoa từ 13-23 cm và là
chủng loại có đường kính lớn nhất. Hoa chắc nên lâu tàn.

FBEG222 Pink

FBEG223 Scarlet

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1596 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-14 ngày
Đường kính hoa: 13-23 cm
Chiều cao cây: 35-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 80-105 ngày

mới

mới

FBEG044 Rose Bicolor
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FBEG043 Scarlet

FBEG224 White

FBEG225 Yellow

FBEG226 Apricot

FBEG227 Coral Salmon
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On Top
Begonia Tuberous

FBEG171 White Red FBEG172 Lace Pink

FBEG174 Lace Red

FBEG175 Sunburst

Picotee

FBEG150 Mix

Begonia Tuberous

FBEG151 Pink Halo

Đường kính hoa 10 cm và có thể lên tới 20 cm tùy thuộc
vào kỹ thuật chăm sóc và điều kiện khí hậu khi trồng.
Các cánh hoa có màu đậm được viền bởi tông màu
sáng tạo nên sự tương phản và hấp dẫn cho chậu hoa.
FBEG170 Mix
FBEG152 Sunset Shades

FBEG154 Fandango
FBEG176 Flamenco

FBEG177 Calypso

FBEG178 White Pink FBEG179 Lace Apricot

FBEG200 Mix

FBEG201 Red

FBEG153 Melon Lace

Đường kính hoa trung bình từ 5-13 cm nhưng rất
sai hoa. Đây cũng là sản phẩm có thể chịu được
nhiệt độ và cường độ ánh sáng cao hơn những loại
Thu hải đường khác. Thời gian ra hoa sớm và hoa
lâu tàn cũng là ưu điểm không thể bỏ qua.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1684 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-14 ngày
Đường kính hoa: 5-13 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm. Tán cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-90 ngày

FBEG155 Sunglow

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1784-1824 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-14 ngày
Đường kính hoa: 10-20 cm
Chiều cao cây: 35-50 cm. Tán cây 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 75-105 ngày

DRAGON WING

FBEG203 Peach

Thu haûi ñöôøng ñôn ruõ

Rose form
Begonia Tuberous

Cây phát triển với nhiều nhánh sum suê và không bị sốc khi điều kiện thời tiết thay đổi. Khi trồng vào chậu treo, dáng cây rũ
xuống, đong đưa nhìn rât thu hút. Sự kết hợp hoàn hảo giữa lá và hoa đã tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của Dragon Wing. Hoa
bền, dễ chăm sóc, sử dụng cho nhiều mục đích trang trí.

Đường kính hoa 10 cm và có thể lên tới 20 cm tùy
thuộc vào kỹ thuật chăm sóc và điều kiện khí hậu khi
trồng. Hoa có hình dáng giống như những bông hồng
đang khoe sắc.
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mới

FBEG204 Rose

FBEG205 Yellow

FBEG206 Salmon

FBEG208 Pink

FBEG211 White

FBEG212
Scarlet Orange

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm. Tán cây: 35-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-65 ngày
FBEG061 Red

FBEG062 Pink

16

On Top
Begonia Tuberous

FBEG171 White Red FBEG172 Lace Pink

FBEG174 Lace Red

FBEG175 Sunburst

Picotee

FBEG150 Mix

Begonia Tuberous

FBEG151 Pink Halo

Đường kính hoa 10 cm và có thể lên tới 20 cm tùy thuộc
vào kỹ thuật chăm sóc và điều kiện khí hậu khi trồng.
Các cánh hoa có màu đậm được viền bởi tông màu
sáng tạo nên sự tương phản và hấp dẫn cho chậu hoa.
FBEG170 Mix
FBEG152 Sunset Shades

FBEG154 Fandango
FBEG176 Flamenco

FBEG177 Calypso

FBEG178 White Pink FBEG179 Lace Apricot

FBEG200 Mix

FBEG201 Red

FBEG153 Melon Lace

Đường kính hoa trung bình từ 5-13 cm nhưng rất
sai hoa. Đây cũng là sản phẩm có thể chịu được
nhiệt độ và cường độ ánh sáng cao hơn những loại
Thu hải đường khác. Thời gian ra hoa sớm và hoa
lâu tàn cũng là ưu điểm không thể bỏ qua.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1684 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-14 ngày
Đường kính hoa: 5-13 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm. Tán cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-90 ngày

FBEG155 Sunglow

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1784-1824 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-14 ngày
Đường kính hoa: 10-20 cm
Chiều cao cây: 35-50 cm. Tán cây 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 75-105 ngày

DRAGON WING

FBEG203 Peach

Thu haûi ñöôøng ñôn ruõ

Rose form
Begonia Tuberous

Cây phát triển với nhiều nhánh sum suê và không bị sốc khi điều kiện thời tiết thay đổi. Khi trồng vào chậu treo, dáng cây rũ
xuống, đong đưa nhìn rât thu hút. Sự kết hợp hoàn hảo giữa lá và hoa đã tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của Dragon Wing. Hoa
bền, dễ chăm sóc, sử dụng cho nhiều mục đích trang trí.

Đường kính hoa 10 cm và có thể lên tới 20 cm tùy
thuộc vào kỹ thuật chăm sóc và điều kiện khí hậu khi
trồng. Hoa có hình dáng giống như những bông hồng
đang khoe sắc.
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mới

FBEG204 Rose

FBEG205 Yellow

FBEG206 Salmon

FBEG208 Pink

FBEG211 White

FBEG212
Scarlet Orange

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm. Tán cây: 35-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-65 ngày
FBEG061 Red

FBEG062 Pink
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Funky

Bossa Nova
Thu haûi ñöôøng ñôn ruõ

FBEG270 Mix

FBEG271 Pink Glow

Dòng hoa này đem lại sự khác biệt so với các loại Thu hải đường khác. Sự xuất hiện
của các bông hoa với cánh hoa đơn, bán kép và kép trên cùng một cây tạo đem lại sự
hấp dẫn cho sản phẩm. Với tỉ lệ nảy mầm cao, dễ trồng, dễ vận chuyển là những ưu
điểm vượt trội của sản phẩm này. Cây cần được che lưới để đem lại hiệu quả tốt nhất.
Có 5 màu để lựa chọn.
Thích hợp với thời tiết mát, ít nắng hoặc che nắng hoàn toàn.
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 2000-2150 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-60 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày

Chủng loại Thu hải đường đơn rũ này mang lại hiệu quả
kinh tế cho nhà vườn. Với đường kính hoa lớn và ra hoa liên
tục, dòng hoa này là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Có thể
trồng được ở tất cả các khí hậu nhưng cây sẽ phát triển
mạnh trong điều kiện khí hậu ấm áp.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1600-1900 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-14 ngày
Đường kính hoa: 5-8 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm. Tán cây: 40-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-60 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày

FBEG272 Ivory

FBEG273 Red

FBEG390 Pink

mới

FBEG275 Rose

FBEG278 Orange

mới

mới

FBEG276 Pure White

FBEG391 White
FBEG277 Salmon Shades

mới

FBEG392 Scarlet

FBEG393 Orange

FBEG394 Light Pink

FBEG279 Yellow

Sun Dancer
mới

Begonia Tuberous

Thu haûi ñöôøng keùp ruõ

Dáng cây rũ, hoa kép, rất sai hoa. Cây khỏe nên phát triển
nhiều nhánh, do vậy thời gian phủ đầy chậu nhanh hơn
những loại khác.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1612 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-14 ngày
Đường kính hoa: 8-15 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm. Tán cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-90 ngày

FBEG420 Rose

FBEG421 Red

FBEG361 White

Dòng Thu hải đường có tỉ lệ hoa bán kép đồng đều, thời
gian ra hoa sớm hơn các loại Thu hải đường đơn khác.
Nhiệt độ càng thấp sẽ giúp cho cánh hoa kép nhiều hơn.
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FBEG362 Salmon

FBEG363 Apricot

FBEG364 Yellow Red Picotee

FBEG365 White Pink Picotee

FBEG366 Yellow

FBEG367 Pink

FBEG368 Scarlet Orange

FBEG369 Red

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 750-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày

18

Funky

Bossa Nova
Thu haûi ñöôøng ñôn ruõ

FBEG270 Mix

FBEG271 Pink Glow

Dòng hoa này đem lại sự khác biệt so với các loại Thu hải đường khác. Sự xuất hiện
của các bông hoa với cánh hoa đơn, bán kép và kép trên cùng một cây tạo đem lại sự
hấp dẫn cho sản phẩm. Với tỉ lệ nảy mầm cao, dễ trồng, dễ vận chuyển là những ưu
điểm vượt trội của sản phẩm này. Cây cần được che lưới để đem lại hiệu quả tốt nhất.
Có 5 màu để lựa chọn.
Thích hợp với thời tiết mát, ít nắng hoặc che nắng hoàn toàn.
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 2000-2150 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-60 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày

Chủng loại Thu hải đường đơn rũ này mang lại hiệu quả
kinh tế cho nhà vườn. Với đường kính hoa lớn và ra hoa liên
tục, dòng hoa này là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Có thể
trồng được ở tất cả các khí hậu nhưng cây sẽ phát triển
mạnh trong điều kiện khí hậu ấm áp.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1600-1900 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-14 ngày
Đường kính hoa: 5-8 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm. Tán cây: 40-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-60 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày

FBEG272 Ivory

FBEG273 Red

FBEG390 Pink

mới

FBEG275 Rose

FBEG278 Orange

mới

mới

FBEG276 Pure White

FBEG391 White
FBEG277 Salmon Shades

mới

FBEG392 Scarlet

FBEG393 Orange

FBEG394 Light Pink

FBEG279 Yellow

Sun Dancer
mới

Begonia Tuberous

Thu haûi ñöôøng keùp ruõ

Dáng cây rũ, hoa kép, rất sai hoa. Cây khỏe nên phát triển
nhiều nhánh, do vậy thời gian phủ đầy chậu nhanh hơn
những loại khác.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1612 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-14 ngày
Đường kính hoa: 8-15 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm. Tán cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-90 ngày

FBEG420 Rose

FBEG421 Red

FBEG361 White

Dòng Thu hải đường có tỉ lệ hoa bán kép đồng đều, thời
gian ra hoa sớm hơn các loại Thu hải đường đơn khác.
Nhiệt độ càng thấp sẽ giúp cho cánh hoa kép nhiều hơn.
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FBEG362 Salmon

FBEG363 Apricot

FBEG364 Yellow Red Picotee

FBEG365 White Pink Picotee

FBEG366 Yellow

FBEG367 Pink

FBEG368 Scarlet Orange

FBEG369 Red

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 750-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày
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Lệ nhi Bacopa

FBAC001 Snowtopia

FBAC002 Pinktopia

Kabloom
mới

FBAC003 Bluetopia

Sự quay trở lại rất ấn tượng của hoa Lệ nhi khi có thêm màu Pink, bổ sung sự đa dạng về màu hoa cho chủng loại này. Cây
dễ chăm sóc, phân nhánh tốt, không cần ngắt đọt khi trồng ở điều kiện khí hậu lạnh. Đường kính hoa tuy nhỏ nhưng đem lại
sự sinh động và bắt mắt cho chậu hoa.
Blutopia: màu hoa xanh nhạt, kích thước lá nhỏ hơn so với màu Snowtopia. Tán cây tròn đều.
Pinktopia: hoa có màu hồng tươi, kích thước lá tương tự như Snowtopia nhưng lá có màu xanh tươi hơn Bluetopia và
Snowtopia.
Snowtopia: màu trắng, kích thước lá lớn hơn Blutopia. Tán cây hơi rũ nhẹ.

Dòng Triệu chuông đầu tiên trên thị trường lai tạo được hạt giống. Có nhiều màu để lựa chọn. Nhằm tăng chất lượng sản phẩm, nhà
sản xuất đă tăng số lượng hạt khi bọc phấn để đảm bảo tỉ lệ nảy mầm tiêu chuẩn và giúp cây con phát triển nhanh và đồng đều hơn.
Điểm khác biệt của Triệu chuông so với những loại khác đó là phù hợp trồng với nhiều loại chậu nên khả năng sử dụng cho trang trí
cũng đa dạng hơn.
Blue: màu tím xanh được điểm thêm một ít màu vàng ở cổ hoa, cây khỏe, yêu cầu chiếu sáng 10.5 giờ/ngày để ra hoa.
Denim: cây khỏe, hoa nở như hình chóp. Chiều cao cây thấp và dáng cây rũ nhiều hơn so với những màu Triệu chuông khác. Nên
trồng ở khí hậu lạnh để hoa có màu đậm hơn. Yêu cầu chiếu sáng 11 giờ/ngày để ra hoa.
Cherry: màu hồng sen đậm, điểm thêm một ít màu vàng ở cổ hoa, màu hoa trở nên nhạt hơn khi trồng ở điều kiện cường độ chiếu
sáng và nhiệt độ cao. Cây khỏe, yêu cầu chiếu sáng 11 giờ/ngày để ra hoa.
Coral: màu hồng cam, có một ít màu vàng ở cổ hoa, màu hoa trở nên nhạt hơn khi trồng ở cường độ chiếu sáng và nhiệt độ cao. Cây
khỏe, yêu cầu chiếu sáng 11 giờ/ngày để ra hoa.
Light Pink Blast: màu hồng nhạt, điểm thêm một ít màu hồng đậm và màu vàng ở cổ hoa. Cây tương đối khỏe, màu hoa có thể
chuyển từ màu hồng nhạt sang hồng cam nhạt theo điều kiện khí hậu. Yêu cầu chiếu sáng 11.5 giờ/ngày để ra hoa.
Orange: màu cam tươi pha lẫn một ít cam đậm trên cánh hoa và điểm một ít màu vàng ở cổ hoa. Cây khỏe, yêu cầu chiếu sáng 10.5
giờ/ngày để ra hoa.
Pink: màu hồng tươi trộn lẫn một ít màu hồng đậm làm cho hoa trông rất rực rỡ, điểm thêm màu vàng ở cổ hoa. Cây rũ ít hơn và có
hình chóp so với những màu Triệu chuông khác. Yêu cầu chiếu sáng 11 giờ/ngày để ra hoa.
White Improved: màu trắng tinh khiết với một ít màu vàng ở cổ hoa. Cây khỏe, yêu cầu chiếu sáng 10.5 giờ/ngày để ra hoa.
Yellow: màu vàng truyền thống. Dáng cây hơi đứng so với những màu hoa khác. Yêu cầu chiếu sáng 10 giờ/ngày để ra hoa.

mới

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 400-450 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 15 cm. Tán cây: 45-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-45 ngày
FCBC000 Mix

FCBC002 Blue

FCBC001 Deep Pink

mới

mới

FCBC003 White Imp

FCBC004 Yellow

mới

mới

Triệu chuông

Calibrachoa
FCBC007 Denim

FCBC009 Coral

FCBC010 Cherry

FCBC011 Orange

FCBC012 Light Pink Blast

Fuseables Paradise Island

THÔNG TIN CHUNG
FCBC006 Strawberry Star

Crave
Sản phẩm đầu tiên có màu sọc trong dòng hoa Triệu chuông. Khi trồng ở điều kiện nhiệt độ cao, màu
hồng có thể nhạt hơn, nhưng màu sọc vẫn duy trì. Cây phát triển khỏe, cho nhánh nhiều, yêu cầu 12 giờ
chiếu sáng để ra hoa.
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Là loại Fuseable đầu tiên của dòng Calibrachoa,
bao gồm màu Yellow, Rose và Blue. Hạt bọc phấn lớn.

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng: 30 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-75 ngày
FFUS020 Paradise Island
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Lệ nhi Bacopa

FBAC001 Snowtopia

FBAC002 Pinktopia

Kabloom
mới

FBAC003 Bluetopia

Sự quay trở lại rất ấn tượng của hoa Lệ nhi khi có thêm màu Pink, bổ sung sự đa dạng về màu hoa cho chủng loại này. Cây
dễ chăm sóc, phân nhánh tốt, không cần ngắt đọt khi trồng ở điều kiện khí hậu lạnh. Đường kính hoa tuy nhỏ nhưng đem lại
sự sinh động và bắt mắt cho chậu hoa.
Blutopia: màu hoa xanh nhạt, kích thước lá nhỏ hơn so với màu Snowtopia. Tán cây tròn đều.
Pinktopia: hoa có màu hồng tươi, kích thước lá tương tự như Snowtopia nhưng lá có màu xanh tươi hơn Bluetopia và
Snowtopia.
Snowtopia: màu trắng, kích thước lá lớn hơn Blutopia. Tán cây hơi rũ nhẹ.

Dòng Triệu chuông đầu tiên trên thị trường lai tạo được hạt giống. Có nhiều màu để lựa chọn. Nhằm tăng chất lượng sản phẩm, nhà
sản xuất đă tăng số lượng hạt khi bọc phấn để đảm bảo tỉ lệ nảy mầm tiêu chuẩn và giúp cây con phát triển nhanh và đồng đều hơn.
Điểm khác biệt của Triệu chuông so với những loại khác đó là phù hợp trồng với nhiều loại chậu nên khả năng sử dụng cho trang trí
cũng đa dạng hơn.
Blue: màu tím xanh được điểm thêm một ít màu vàng ở cổ hoa, cây khỏe, yêu cầu chiếu sáng 10.5 giờ/ngày để ra hoa.
Denim: cây khỏe, hoa nở như hình chóp. Chiều cao cây thấp và dáng cây rũ nhiều hơn so với những màu Triệu chuông khác. Nên
trồng ở khí hậu lạnh để hoa có màu đậm hơn. Yêu cầu chiếu sáng 11 giờ/ngày để ra hoa.
Cherry: màu hồng sen đậm, điểm thêm một ít màu vàng ở cổ hoa, màu hoa trở nên nhạt hơn khi trồng ở điều kiện cường độ chiếu
sáng và nhiệt độ cao. Cây khỏe, yêu cầu chiếu sáng 11 giờ/ngày để ra hoa.
Coral: màu hồng cam, có một ít màu vàng ở cổ hoa, màu hoa trở nên nhạt hơn khi trồng ở cường độ chiếu sáng và nhiệt độ cao. Cây
khỏe, yêu cầu chiếu sáng 11 giờ/ngày để ra hoa.
Light Pink Blast: màu hồng nhạt, điểm thêm một ít màu hồng đậm và màu vàng ở cổ hoa. Cây tương đối khỏe, màu hoa có thể
chuyển từ màu hồng nhạt sang hồng cam nhạt theo điều kiện khí hậu. Yêu cầu chiếu sáng 11.5 giờ/ngày để ra hoa.
Orange: màu cam tươi pha lẫn một ít cam đậm trên cánh hoa và điểm một ít màu vàng ở cổ hoa. Cây khỏe, yêu cầu chiếu sáng 10.5
giờ/ngày để ra hoa.
Pink: màu hồng tươi trộn lẫn một ít màu hồng đậm làm cho hoa trông rất rực rỡ, điểm thêm màu vàng ở cổ hoa. Cây rũ ít hơn và có
hình chóp so với những màu Triệu chuông khác. Yêu cầu chiếu sáng 11 giờ/ngày để ra hoa.
White Improved: màu trắng tinh khiết với một ít màu vàng ở cổ hoa. Cây khỏe, yêu cầu chiếu sáng 10.5 giờ/ngày để ra hoa.
Yellow: màu vàng truyền thống. Dáng cây hơi đứng so với những màu hoa khác. Yêu cầu chiếu sáng 10 giờ/ngày để ra hoa.

mới

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 400-450 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 15 cm. Tán cây: 45-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-45 ngày
FCBC000 Mix

FCBC002 Blue

FCBC001 Deep Pink

mới

mới

FCBC003 White Imp

FCBC004 Yellow

mới

mới

Triệu chuông

Calibrachoa
FCBC007 Denim

FCBC009 Coral

FCBC010 Cherry

FCBC011 Orange

FCBC012 Light Pink Blast

Fuseables Paradise Island

THÔNG TIN CHUNG
FCBC006 Strawberry Star

Crave
Sản phẩm đầu tiên có màu sọc trong dòng hoa Triệu chuông. Khi trồng ở điều kiện nhiệt độ cao, màu
hồng có thể nhạt hơn, nhưng màu sọc vẫn duy trì. Cây phát triển khỏe, cho nhánh nhiều, yêu cầu 12 giờ
chiếu sáng để ra hoa.
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Là loại Fuseable đầu tiên của dòng Calibrachoa,
bao gồm màu Yellow, Rose và Blue. Hạt bọc phấn lớn.

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng: 30 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-75 ngày
FFUS020 Paradise Island
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Cúc SusiCalendula

Costa

Cây thấp và nhiều nhánh, hoa nở đồng đều, đường kính
hoa lớn so với những chủng loại tương tự. Phù hợp trồng
chậu đường kính 10-15 cm.

FCAL001 Yellow

FCAL002 Orange

FCAL003 Light Yellow

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-280C
Hạt thô. Trọng lượng 180 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 6-8 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

FCAL000 Mix

Hoa ChuôngCampanula

Campanella mới
Dáng cây thấp, gọn nên dễ vận chuyển. Cây phát triển khỏe
và cho nhiều nhánh nên sai hoa. Đường kính hoa lớn hơn
so với loại đang có trên thị trường.

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 600-750 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-9 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm. Tán cây: 20-23 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-70 ngày

Mào gà

Celosia
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FCAM011 Lavender

FCAM012 Blue

FCAM013 Pink

Cúc SusiCalendula

Costa

Cây thấp và nhiều nhánh, hoa nở đồng đều, đường kính
hoa lớn so với những chủng loại tương tự. Phù hợp trồng
chậu đường kính 10-15 cm.

FCAL001 Yellow

FCAL002 Orange

FCAL003 Light Yellow

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-280C
Hạt thô. Trọng lượng 180 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 6-8 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

FCAL000 Mix

Hoa ChuôngCampanula

Campanella mới
Dáng cây thấp, gọn nên dễ vận chuyển. Cây phát triển khỏe
và cho nhiều nhánh nên sai hoa. Đường kính hoa lớn hơn
so với loại đang có trên thị trường.

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 600-750 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-9 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm. Tán cây: 20-23 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-70 ngày

Mào gà

Celosia

21

FCAM011 Lavender

FCAM012 Blue

FCAM013 Pink

Kimono

first flame
Dòng hoa Mào gà lửa có thời gian ra hoa sớm từ 10-14
ngày so với những chủng loại Mào gà trên thị trường, giúp
giảm chi phí sản xuất. Hoa dày, không bị bạc màu trong
điều kiện cường độ chiếu sáng và nhiệt độ cao.
Thích hợp với thời tiết ấm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt áo. Trọng lượng 900-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 25-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-50 ngày

Cây thấp tự nhiên, không cần sử dụng chất điều hòa sinh
trưởng, ra hoa đồng đều. Phù hợp trồng chậu có đường
kính 10 cm. Để giảm chi phí sản xuất, nhà vườn có thể áp
dụng phương pháp gieo trực tiếp vào chậu đường kính 15
cm với 10-12 hạt hoặc 16 hạt vào chậu 25 cm. Sản phẩm
có thể bán được sau 8-10 tuần. Áp dụng phương pháp
này sẽ làm cho chậu hoa nhìn bắt mắt hơn.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1600 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 15 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày

FCEL290 Cherry

FCEL291 Scarlet

FCEL292 Rose

FCEL293 Yellow

FCEL294 Red

FCEL295 Salmon Pink

mới
FCEL404 Purple

FCEL299 Mix

FCEL400 Mix

FCEL401 Scarlet

FCEL402 Red

FCEL403 Yellow

FCEL297 Orange

FCEL298 Cream

ice cream
mới

Castle
Chiều cao cây vừa phải, thân cây khỏe, hoa bền, chịu
được thời tiết khô và nóng của mùa hè. Thích hợp
trồng trang trí cảnh quan cũng như sân vườn.

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1500-2300 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 8-10 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 40-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Dòng hoa này chịu được nhiệt độ tăng cao cũng như không
bị ảnh hưởng dưới ánh nắng mặt trời. Cây thấp, nhánh
khỏe, ra hoa sớm.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt áo. Trọng lượng 1245-1900 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-50 ngày

FCEL151 Light Yellow

FCEL152 Yellow IMP

FCEL153 Pink

mới

FCEL310 Pink
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FCEL311 Scarlet

FCEL312 Yellow

FCEL313 Orange

FCEL314 Mix

FCEL150 Mix

FCEL154 Orange

FCEL155 Cherry

FCEL156 Salmon
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Kimono

first flame
Dòng hoa Mào gà lửa có thời gian ra hoa sớm từ 10-14
ngày so với những chủng loại Mào gà trên thị trường, giúp
giảm chi phí sản xuất. Hoa dày, không bị bạc màu trong
điều kiện cường độ chiếu sáng và nhiệt độ cao.
Thích hợp với thời tiết ấm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt áo. Trọng lượng 900-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 25-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-50 ngày

Cây thấp tự nhiên, không cần sử dụng chất điều hòa sinh
trưởng, ra hoa đồng đều. Phù hợp trồng chậu có đường
kính 10 cm. Để giảm chi phí sản xuất, nhà vườn có thể áp
dụng phương pháp gieo trực tiếp vào chậu đường kính 15
cm với 10-12 hạt hoặc 16 hạt vào chậu 25 cm. Sản phẩm
có thể bán được sau 8-10 tuần. Áp dụng phương pháp
này sẽ làm cho chậu hoa nhìn bắt mắt hơn.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1600 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 15 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày

FCEL290 Cherry

FCEL291 Scarlet

FCEL292 Rose

FCEL293 Yellow

FCEL294 Red

FCEL295 Salmon Pink

mới
FCEL404 Purple

FCEL299 Mix

FCEL400 Mix

FCEL401 Scarlet

FCEL402 Red

FCEL403 Yellow

FCEL297 Orange

FCEL298 Cream

ice cream
mới

Castle
Chiều cao cây vừa phải, thân cây khỏe, hoa bền, chịu
được thời tiết khô và nóng của mùa hè. Thích hợp
trồng trang trí cảnh quan cũng như sân vườn.

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1500-2300 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 8-10 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 40-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Dòng hoa này chịu được nhiệt độ tăng cao cũng như không
bị ảnh hưởng dưới ánh nắng mặt trời. Cây thấp, nhánh
khỏe, ra hoa sớm.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt áo. Trọng lượng 1245-1900 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-50 ngày

FCEL151 Light Yellow

FCEL152 Yellow IMP

FCEL153 Pink

mới

FCEL310 Pink
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FCEL311 Scarlet

FCEL312 Yellow

FCEL313 Orange

FCEL314 Mix

FCEL150 Mix

FCEL154 Orange

FCEL155 Cherry

FCEL156 Salmon
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Bright Sparks

FCEL051 Magenta

FCEL171 Scarlet

FCEL053 Neon Rose

mới
FCEL056 Red

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1700 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 35-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FCEL050 Mix
FCEL173 Yellow

FCEL055 Yellow

ArmorMaøo gaø buùa

FCEL172 Deep Rose

Chủng loại được biết đến với tua hoa dài và rộng,
nhánh nhiều và chịu được nhiệt. Việc cây cho nhiều
nhánh đồng nghĩa với việc có nhiều hoa. Kích cỡ
hoa ra lần 2 cũng tương đương như hoa ra lần đầu.
Hoa ít bị bạc màu so với những chủng loại Mào gà
trên thị trường.

FCEL054 Orange

Cây khỏe, màu sắc hoa tươi, đường kính hoa lớn.
Chiều cao cây màu Yellow thấp hơn so với những
màu hoa khác.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1200-1500 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày

FCEL057 Purple

FCEL174 Burgundy

HỒNG RI

Cleome

Century

sparkler

Chủng loại dễ trồng, thân cây và nhánh khỏe, phù hợp trồng
làm thảm, có thể dùng làm hoa cắt cành. Màu Apricot Brandy
hoa nở trễ hơn những màu khác từ 10-14 ngày.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1400 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày
FCEL116 Pink BL

Celosia

FCEL110 Mix
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Trước nhu cầu gia tăng của việc tìm kiếm các giống hoa trồng thảm, FVN hân hạnh
giới thiệu đến khách hàng chủng loại Hồng ri F1 với nhiều đặc điểm vượt trội hơn
so với loại Hồng ri trước đây. Với đặc tính cây khỏe, phát triển đồng đều, khả năng
chịu được sự sốc nhiệt ở giai đoạn giao mùa, sản phẩm này là sự lựa chọn không
thể thiếu cho mục đích trồng hoa thảm. Hạt giống được xử lý nhằm giúp tăng sự
đồng đều từ lúc gieo hạt cho đến ra hoa.

FCEL117 Salmon Pink BL

Mào gà
FCEL111 Fire

FCEL112 Red BL

FCEL113 Rose

FCEL114 Yellow

FCLE000 Mix

FCEL115
Apricot Brandy

mới

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 700 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-6 ngày
Đường kính hoa: 15 cm
Chiều cao cây: 100-150 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-90 ngày

FCLE001 Rose

FCLE002 White

FCLE003 Blush

FCLE004 Lavender
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Bright Sparks

FCEL051 Magenta

FCEL171 Scarlet

FCEL053 Neon Rose

mới
FCEL056 Red

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1700 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 35-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FCEL050 Mix
FCEL173 Yellow

FCEL055 Yellow

ArmorMaøo gaø buùa

FCEL172 Deep Rose

Chủng loại được biết đến với tua hoa dài và rộng,
nhánh nhiều và chịu được nhiệt. Việc cây cho nhiều
nhánh đồng nghĩa với việc có nhiều hoa. Kích cỡ
hoa ra lần 2 cũng tương đương như hoa ra lần đầu.
Hoa ít bị bạc màu so với những chủng loại Mào gà
trên thị trường.

FCEL054 Orange

Cây khỏe, màu sắc hoa tươi, đường kính hoa lớn.
Chiều cao cây màu Yellow thấp hơn so với những
màu hoa khác.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1200-1500 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày

FCEL057 Purple

FCEL174 Burgundy

HỒNG RI

Cleome

Century

sparkler

Chủng loại dễ trồng, thân cây và nhánh khỏe, phù hợp trồng
làm thảm, có thể dùng làm hoa cắt cành. Màu Apricot Brandy
hoa nở trễ hơn những màu khác từ 10-14 ngày.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1400 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày
FCEL116 Pink BL

Celosia

FCEL110 Mix
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Trước nhu cầu gia tăng của việc tìm kiếm các giống hoa trồng thảm, FVN hân hạnh
giới thiệu đến khách hàng chủng loại Hồng ri F1 với nhiều đặc điểm vượt trội hơn
so với loại Hồng ri trước đây. Với đặc tính cây khỏe, phát triển đồng đều, khả năng
chịu được sự sốc nhiệt ở giai đoạn giao mùa, sản phẩm này là sự lựa chọn không
thể thiếu cho mục đích trồng hoa thảm. Hạt giống được xử lý nhằm giúp tăng sự
đồng đều từ lúc gieo hạt cho đến ra hoa.

FCEL117 Salmon Pink BL

Mào gà
FCEL111 Fire

FCEL112 Red BL

FCEL113 Rose

FCEL114 Yellow

FCLE000 Mix

FCEL115
Apricot Brandy

mới

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 700 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-6 ngày
Đường kính hoa: 15 cm
Chiều cao cây: 100-150 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-90 ngày

FCLE001 Rose

FCLE002 White

FCLE003 Blush

FCLE004 Lavender
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SAO NHÁI

Cosmos
SAO NHÁI KÉP LÙN
FCOS020 Mix

FCOS021 Carmine

FCOS022 Pink Blush

FCOS023 Pink

FCOS024 White

SONATA
FCOS060 Cosmic Mix

FCOS062 Cosmic Orange

FCOS063 Cosmic Yellow

Hoa kép, cây thấp, thích hợp trồng trang trí cảnh
quan. Chịu được khí hậu nóng và khô.
Cosmos Mandarin: cây có chiều cao thấp và đồng
đều, dáng cây hình chóp, hoa có màu cam đậm.
Trồng được quanh năm.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 116-130 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-8 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 18-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FCOS064 Cosmic Red

Dễ trồng, nên thường được các nhà vườn chọn trồng để phục vụ nhu cầu trang trí.
Màu Purple cánh hoa có 2 tông màu tím tạo nên sự khác lạ so với những chủng loại khác, đặc biệt màu hoa không bị
ảnh hưởng trong điều kiện cường độ chiếu sáng cao.

Cineraria

mới
mới

Thích hợp trồng thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 150-180 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 50-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 18-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày
FCOS066 Mandarin

FCOS025 Purple

FCOS026 Red Shades

FCOS065 Limaria Lemon

Apollo
Trồng ở nhiệt độ cao sẽ làm giảm năng suất canh
tác. Dáng cây thấp tự nhiên, dễ dàng cho việc
vận chuyển. Đường kính hoa lớn, các cánh hoa
xếp lên nhau làm cho chậu hoa ấn tượng hơn.
Lovesong Mix có 3 màu: Pink, Pink Picotee và
White.
Thích hợp trồng thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 120-150 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 10 cm
Chiều cao cây: 55-65 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 18-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

27

casanova
COS043 White

FCOS100 Lovesong Mix

FCOS101 Mix

FCOS102 Pink

FCOS104 Carmine

COS045 Violet

Thích hợp trồng vào các loại chậu có đường
kính trung bình, chiều cao cây thấp, tán cây
gọn, thời gian ra hoa ngắn.
Thích hợp trồng thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 150-180 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 18-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

FCOS103 White

COS044 Pink

COS042 Red
COS040 Mix
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SAO NHÁI

Cosmos
SAO NHÁI KÉP LÙN
FCOS020 Mix

FCOS021 Carmine

FCOS022 Pink Blush

FCOS023 Pink

FCOS024 White

SONATA
FCOS060 Cosmic Mix

FCOS062 Cosmic Orange

FCOS063 Cosmic Yellow

Hoa kép, cây thấp, thích hợp trồng trang trí cảnh
quan. Chịu được khí hậu nóng và khô.
Cosmos Mandarin: cây có chiều cao thấp và đồng
đều, dáng cây hình chóp, hoa có màu cam đậm.
Trồng được quanh năm.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 116-130 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-8 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 18-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FCOS064 Cosmic Red

Dễ trồng, nên thường được các nhà vườn chọn trồng để phục vụ nhu cầu trang trí.
Màu Purple cánh hoa có 2 tông màu tím tạo nên sự khác lạ so với những chủng loại khác, đặc biệt màu hoa không bị
ảnh hưởng trong điều kiện cường độ chiếu sáng cao.

Cineraria

mới
mới

Thích hợp trồng thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 150-180 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 50-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 18-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày
FCOS066 Mandarin

FCOS025 Purple

FCOS026 Red Shades

FCOS065 Limaria Lemon

Apollo
Trồng ở nhiệt độ cao sẽ làm giảm năng suất canh
tác. Dáng cây thấp tự nhiên, dễ dàng cho việc
vận chuyển. Đường kính hoa lớn, các cánh hoa
xếp lên nhau làm cho chậu hoa ấn tượng hơn.
Lovesong Mix có 3 màu: Pink, Pink Picotee và
White.
Thích hợp trồng thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 120-150 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 10 cm
Chiều cao cây: 55-65 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 18-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày
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casanova
COS043 White

FCOS100 Lovesong Mix

FCOS101 Mix

FCOS102 Pink

FCOS104 Carmine

COS045 Violet

Thích hợp trồng vào các loại chậu có đường
kính trung bình, chiều cao cây thấp, tán cây
gọn, thời gian ra hoa ngắn.
Thích hợp trồng thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 150-180 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 18-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

FCOS103 White

COS044 Pink

COS042 Red
COS040 Mix
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CẨM TÚ MAI

Cuphea

Sirracha

THƯỢC DƯỢC

mới

Figaro
Phù hợp trồng chậu, loại hoa kép và bán kép.

Phù hợp sản xuất cho mục đích trang trí cảnh quan.
Cây có dáng thấp, gọn, trồng được với nhiều kích cỡ
chậu khác nhau. Ngoài ra, cây có thể chịu được sự
chuyển đổi của thời tiết. Trồng được cho vụ hè thu.

FCUP003 Pink

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 300-400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-60 ngày

FCUP001 Rose
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Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 100-120 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-7 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 35-45 cm Tán cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
FDAH010 Mix

FDAH011 Violet Shades

FDAH012 Yellow Shades

FCUP002 Violet

Dahlia

FDAH013 White

FDAH014 Red Shades

FDAH015 Orange Shades

CUP000 Mix
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CẨM TÚ MAI

Cuphea

Sirracha

THƯỢC DƯỢC

mới

Figaro
Phù hợp trồng chậu, loại hoa kép và bán kép.

Phù hợp sản xuất cho mục đích trang trí cảnh quan.
Cây có dáng thấp, gọn, trồng được với nhiều kích cỡ
chậu khác nhau. Ngoài ra, cây có thể chịu được sự
chuyển đổi của thời tiết. Trồng được cho vụ hè thu.

FCUP003 Pink

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 300-400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-60 ngày

FCUP001 Rose
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Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 100-120 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-7 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 35-45 cm Tán cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
FDAH010 Mix

FDAH011 Violet Shades

FDAH012 Yellow Shades

FCUP002 Violet

Dahlia

FDAH013 White

FDAH014 Red Shades

FDAH015 Orange Shades

CUP000 Mix
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Telstar
Dianthus Chinensis

FDIA001 Mix

FDIA007 Purple Picotee

FDIA002 Carmine Rose

FDIA008 Scarlet

FDIA009 White

FDIA013 Burgundy

FDIA014 Coral

FDIA019 Salmon

Cẩm chướng

Dianthus

FDIA003 Crimson

FDIA004 Picotee

FDIA005 Pink

FDIA006 Purple

Dòng hoa này được sử dụng cho nhiều mục đích: trồng chậu,
trang trí sân vườn, cảnh quan và trồng thảm. Cây và nhánh
khỏe, cho ra nhiều hoa. Cẩm chướng Telstar có khả năng
kháng bệnh Phytophthora cũng như chịu được thời tiết nóng
và lạnh. Khi điều kiện khí hậu thay đổi bất thường, thì sẽ có một
ít hoa màu trắng chuyển sang phớt hồng.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 700-1900 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 2.5-3 cm
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-60 ngày
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Telstar
Dianthus Chinensis

FDIA001 Mix

FDIA007 Purple Picotee

FDIA002 Carmine Rose

FDIA008 Scarlet

FDIA009 White

FDIA013 Burgundy

FDIA014 Coral

FDIA019 Salmon

Cẩm chướng

Dianthus

FDIA003 Crimson

FDIA004 Picotee

FDIA005 Pink

FDIA006 Purple

Dòng hoa này được sử dụng cho nhiều mục đích: trồng chậu,
trang trí sân vườn, cảnh quan và trồng thảm. Cây và nhánh
khỏe, cho ra nhiều hoa. Cẩm chướng Telstar có khả năng
kháng bệnh Phytophthora cũng như chịu được thời tiết nóng
và lạnh. Khi điều kiện khí hậu thay đổi bất thường, thì sẽ có một
ít hoa màu trắng chuyển sang phớt hồng.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 700-1900 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 2.5-3 cm
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-60 ngày
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Corona
Dianthus Chinensis

Diana
Dianthus Chinensis

FDIA011Super Parfait Raspberry FDIA012 Super Parfait Strawberry

FDIA377 Super Parfait
Red Peppermint

FDIA361 Crimson

FDIA363
Crimson Picotee

Dòng Cẩm chướng có chiều cao cây thấp tự nhiên, tán cây
tròn đều, đường kính hoa lớn, có nhiều màu để lựa chọn.
Thời gian ra hoa sớm, cây cho hoa nhiều và ra hoa liên tục.
Phù hợp trồng vào nhiều kích cỡ chậu. Trồng ở điều kiện thời
tiết mát sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.
Thích hợp với thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-280C
Hạt thô. Trọng lượng 1100-1250 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-60 ngày

FDIA364
Purple Centred White

FDIA365
Red Centred White

Giống Cẩm chướng có đường kính hoa lớn so với những
loại Cẩm chướng trên thị trường, cây cho hoa nhiều và nở
đồng loạt, chiều cao cây thấp, gọn. Trồng ở điều kiện thời
tiết mát sẽ cho kết quả tốt nhất.
Cherry Red: màu đỏ sơ ri đồng đều, một số hoa sẽ có màu
đậm ở phần giữa của hoa.
Rose: màu hồng đậm đồng đều với một vài hoa có màu
đậm ở phần trung tâm của hoa.
Strawberry: cánh hoa được pha trộn giữa màu hồng và
cam, một vài hoa sẽ có màu cam đồng đều, một ít sẽ có
màu loang và sẽ có một ít có màu hồng viền, đối nghịch trên
nền cánh hoa màu sáng làm cho chậu hoa thêm bắt mắt.
White: màu trắng không tì vết.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 150-380 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-8 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm Tán cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-55 ngày

FDIA104 Cherry Red

FDIA103 White

FDIA366 Rose Shades

FDIA102 Strawberry

FDIA367 Scarlet

FDIA368
Scarlet Picotee

FDIA369 White

FDIA371 Salmon

FDIA373 Blueberry

mới

FDIA101 Rose
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FDIA374
Lavender Picotee

FDIA376 Pink

FDIA378 Crimson Star

FDIA379 Loving White

FDIA370 Mix

FDIA100 Mix
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Corona
Dianthus Chinensis

Diana
Dianthus Chinensis

FDIA011Super Parfait Raspberry FDIA012 Super Parfait Strawberry

FDIA377 Super Parfait
Red Peppermint

FDIA361 Crimson

FDIA363
Crimson Picotee

Dòng Cẩm chướng có chiều cao cây thấp tự nhiên, tán cây
tròn đều, đường kính hoa lớn, có nhiều màu để lựa chọn.
Thời gian ra hoa sớm, cây cho hoa nhiều và ra hoa liên tục.
Phù hợp trồng vào nhiều kích cỡ chậu. Trồng ở điều kiện thời
tiết mát sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.
Thích hợp với thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-280C
Hạt thô. Trọng lượng 1100-1250 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-60 ngày

FDIA364
Purple Centred White

FDIA365
Red Centred White

Giống Cẩm chướng có đường kính hoa lớn so với những
loại Cẩm chướng trên thị trường, cây cho hoa nhiều và nở
đồng loạt, chiều cao cây thấp, gọn. Trồng ở điều kiện thời
tiết mát sẽ cho kết quả tốt nhất.
Cherry Red: màu đỏ sơ ri đồng đều, một số hoa sẽ có màu
đậm ở phần giữa của hoa.
Rose: màu hồng đậm đồng đều với một vài hoa có màu
đậm ở phần trung tâm của hoa.
Strawberry: cánh hoa được pha trộn giữa màu hồng và
cam, một vài hoa sẽ có màu cam đồng đều, một ít sẽ có
màu loang và sẽ có một ít có màu hồng viền, đối nghịch trên
nền cánh hoa màu sáng làm cho chậu hoa thêm bắt mắt.
White: màu trắng không tì vết.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 150-380 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-8 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm Tán cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-55 ngày

FDIA104 Cherry Red

FDIA103 White

FDIA366 Rose Shades

FDIA102 Strawberry

FDIA367 Scarlet

FDIA368
Scarlet Picotee

FDIA369 White

FDIA371 Salmon

FDIA373 Blueberry

mới

FDIA101 Rose
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FDIA374
Lavender Picotee

FDIA376 Pink

FDIA378 Crimson Star

FDIA379 Loving White

FDIA370 Mix

FDIA100 Mix
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Floral Lace
Dianthus Chinensis barbatus
Thời gian ra hoa sớm, đường kính hoa lớn là ưu điểm vượt trội của
dòng Cẩm chướng này. Phù hợp trồng chậu có đường kính nhỏ để
trang trí cảnh quan.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 800-1100 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-3.5 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FDIA120 Mix

FDIA121 Lilac

Supra

FDIA123 White

FDIA122 Purple

Dianthus Interspeciﬁc

Cây thấp tự nhiên, nhánh cây khỏe, đường kính
hoa lớn. Hình dáng của cánh hoa tạo nên sự lạ
mắt và độc đáo cho dòng hoa này. Chịu được
thời tiết nóng, lạnh và mưa. Phù hợp trồng chậu.

FDIA152 Crimson
FDIA124 Violet Picotee

FDIA125 Picotee

FDIA126 Cherry

mới

FDIA151 Salmon
FDIA150 Mix

FDIA127 Crimson
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FDIA128 True Rose

Thích hợp với thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-280C
Hạt thô. Trọng lượng 1100-1250 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3.5-4 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm Tán cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-70 ngày

FDIA153 Purple

mới

mới

FDIA129 Red
FDIA154 Red

FDIA155 White

FDIA156 Pink

FDIA157 Scarlet
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Floral Lace
Dianthus Chinensis barbatus
Thời gian ra hoa sớm, đường kính hoa lớn là ưu điểm vượt trội của
dòng Cẩm chướng này. Phù hợp trồng chậu có đường kính nhỏ để
trang trí cảnh quan.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 800-1100 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-3.5 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FDIA120 Mix

FDIA121 Lilac

Supra

FDIA123 White

FDIA122 Purple

Dianthus Interspeciﬁc

Cây thấp tự nhiên, nhánh cây khỏe, đường kính
hoa lớn. Hình dáng của cánh hoa tạo nên sự lạ
mắt và độc đáo cho dòng hoa này. Chịu được
thời tiết nóng, lạnh và mưa. Phù hợp trồng chậu.

FDIA152 Crimson
FDIA124 Violet Picotee

FDIA125 Picotee

FDIA126 Cherry

mới

FDIA151 Salmon
FDIA150 Mix

FDIA127 Crimson

35

FDIA128 True Rose

Thích hợp với thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-280C
Hạt thô. Trọng lượng 1100-1250 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3.5-4 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm Tán cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-70 ngày

FDIA153 Purple

mới

mới

FDIA129 Red
FDIA154 Red

FDIA155 White

FDIA156 Pink

FDIA157 Scarlet

36

mới

Chiba

Ideal Select
Dianthus Interspeciﬁc

Dianthus Interspeciﬁc
FDIA069 Raspberry

Sản phẩm này có thời gian ra hoa sớm hơn so với các sản phẩm
cùng loại trên thị trường. Chiba có ưu điểm vượt trội do thân cây
khỏe, thấp, nhánh nhiều nên cho hoa nhiều, giúp chậu hoa nhìn bắt
mắt hơn. Sản phẩm này không cần sử dụng chất điều hòa sinh
trưởng. Ngoài ra cây có khả năng chịu được các điều kiện thời tiết
khác nhau: nóng, lạnh và mưa.

FDIA075 Rose

Thông tin giống Dianthus Chiba

mới
mới

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1100-1250 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3.5-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FDIA071 Salmon

FDIA076 Violet

mới

FDIA074 Red

FDIA072 White Fire

FDIA077 White

Jolt

Dianthus Interspeciﬁc

FDIA048 Crimson Picotee

FDIA049 Cherry Picotee

FDIA050 Pink

FDIA054 Crimson

FDIA056 Strawberry

Caåm chöôùng chuøm
Có khả năng chịu được nhiệt độ cao, ít bị dịch
bệnh, ra hoa liên tục. Cây dễ chăm sóc và cho
nhiều nhánh. Lá cây có màu xanh đậm, thích
hợp trồng vào mùa hè.
Màu Pink Magic khi bắt đầu nở hoa sẽ có màu
trắng, sau chuyển sang màu hồng nhạt và sau
cùng chuyển sang màu hồng đậm. Cường độ
chiếu sáng cao và nhiệt độ lạnh vào ban đêm sẽ
làm cho màu hoa rực rỡ hơn.

FDIA057 Red

FDIA067 White
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FDIA059 Violet

FDIA060 Rose

FDIA061 Lilac Picotee

FDIA068 Purple Picotee

FDIA070 Mix

FDIA073 Scarlet

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 300-465 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 40-50 cm. Tán cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 75-90 ngày (mùa hè)
100-125 ngày (mùa đông)

FDIA065 Purple

FDIA451 Cherry

FDIA452 Pink

FDIA453 Pink Magic
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mới

Chiba

Ideal Select
Dianthus Interspeciﬁc

Dianthus Interspeciﬁc
FDIA069 Raspberry

Sản phẩm này có thời gian ra hoa sớm hơn so với các sản phẩm
cùng loại trên thị trường. Chiba có ưu điểm vượt trội do thân cây
khỏe, thấp, nhánh nhiều nên cho hoa nhiều, giúp chậu hoa nhìn bắt
mắt hơn. Sản phẩm này không cần sử dụng chất điều hòa sinh
trưởng. Ngoài ra cây có khả năng chịu được các điều kiện thời tiết
khác nhau: nóng, lạnh và mưa.

FDIA075 Rose

Thông tin giống Dianthus Chiba

mới
mới

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 1100-1250 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3.5-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FDIA071 Salmon

FDIA076 Violet

mới

FDIA074 Red

FDIA072 White Fire

FDIA077 White

Jolt

Dianthus Interspeciﬁc

FDIA048 Crimson Picotee

FDIA049 Cherry Picotee

FDIA050 Pink

FDIA054 Crimson

FDIA056 Strawberry

Caåm chöôùng chuøm
Có khả năng chịu được nhiệt độ cao, ít bị dịch
bệnh, ra hoa liên tục. Cây dễ chăm sóc và cho
nhiều nhánh. Lá cây có màu xanh đậm, thích
hợp trồng vào mùa hè.
Màu Pink Magic khi bắt đầu nở hoa sẽ có màu
trắng, sau chuyển sang màu hồng nhạt và sau
cùng chuyển sang màu hồng đậm. Cường độ
chiếu sáng cao và nhiệt độ lạnh vào ban đêm sẽ
làm cho màu hoa rực rỡ hơn.

FDIA057 Red

FDIA067 White
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FDIA059 Violet

FDIA060 Rose

FDIA061 Lilac Picotee

FDIA068 Purple Picotee

FDIA070 Mix

FDIA073 Scarlet

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 300-465 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 40-50 cm. Tán cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 75-90 ngày (mùa hè)
100-125 ngày (mùa đông)

FDIA065 Purple

FDIA451 Cherry

FDIA452 Pink

FDIA453 Pink Magic
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MAO ĐỊA HOÀNG

Cây và nhánh khỏe do vậy tán cây phủ miệng
chậu nhanh, ra hoa sớm. Khả năng chịu hạn
tốt, hoa không bị bạc màu ở tất cả các mùa.

Digitalis

CÚC CÔNG CHÚA

Camelot

Gaillardia

Hoa nở đồng đều, không yêu cầu nhiệt độ thấp để
ra hoa. Thích hợp trồng chậu đường kính 10-15 cm
hoặc lớn hơn.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 650-700 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 2-3 cm
Chiều cao cây: 100-150 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-100 ngày

FDIG050 Mix

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 320-360 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 6-7 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 75-90 ngày

MESA
mới

Chủng loại đem lại sự vượt trội so với những loại đang có trên thị trường. Tán cây gọn,
thuận lợi cho việc vận chuyển. Thời gian ra hoa sớm, phát hoa dài, hoa lâu tàn. Cây cho
nhiều nhánh mà không cần phải ngắt đọt hoặc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng. Ngoài
ra tán lá của Pink Panther cũng là một ưu điểm. Nhà vườn sẽ bị chinh phục bởi những ưu
điểm vượt trội này.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 800-850 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-12 ngày
Đường kính hoa: 2-3 cm
Chiều cao cây: 45-55 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-50 ngày

TỬ PHƯƠNG THẢO
Chi phí sản xuất thấp, hoa lâu tàn và có mùi thơm
nhẹ, phù hợp trồng chậu trang trí sân vườn và
cảnh quan. Chủng loại mà các nhà vườn không
thể bỏ qua cho mùa vụ chính của năm.

mới

FGAI021 Peach

FGAI022 Yellow

FGAI023 Bright Bicolor

FGAI024 Red

FDIG061 Pink Panther

Exacum

ARIZONA

Thích hợp trồng với thời tiết mát lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-250C
Hạt bọc. Trọng lượng 2000-2200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-90 ngày

FGAI013 Apricot

princess

royal dane

FGAI012 Sun
FGAI011 Red Shades
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FEXA011 Blue

FEXA012 White

FEXA013 Rose

FEXA021 Blue

FEXA022 White

40

MAO ĐỊA HOÀNG

Cây và nhánh khỏe do vậy tán cây phủ miệng
chậu nhanh, ra hoa sớm. Khả năng chịu hạn
tốt, hoa không bị bạc màu ở tất cả các mùa.

Digitalis

CÚC CÔNG CHÚA

Camelot

Gaillardia

Hoa nở đồng đều, không yêu cầu nhiệt độ thấp để
ra hoa. Thích hợp trồng chậu đường kính 10-15 cm
hoặc lớn hơn.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 650-700 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 2-3 cm
Chiều cao cây: 100-150 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-100 ngày

FDIG050 Mix

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 320-360 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 6-7 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 75-90 ngày

MESA
mới

Chủng loại đem lại sự vượt trội so với những loại đang có trên thị trường. Tán cây gọn,
thuận lợi cho việc vận chuyển. Thời gian ra hoa sớm, phát hoa dài, hoa lâu tàn. Cây cho
nhiều nhánh mà không cần phải ngắt đọt hoặc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng. Ngoài
ra tán lá của Pink Panther cũng là một ưu điểm. Nhà vườn sẽ bị chinh phục bởi những ưu
điểm vượt trội này.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 800-850 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-12 ngày
Đường kính hoa: 2-3 cm
Chiều cao cây: 45-55 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 45-50 ngày

TỬ PHƯƠNG THẢO
Chi phí sản xuất thấp, hoa lâu tàn và có mùi thơm
nhẹ, phù hợp trồng chậu trang trí sân vườn và
cảnh quan. Chủng loại mà các nhà vườn không
thể bỏ qua cho mùa vụ chính của năm.

mới

FGAI021 Peach

FGAI022 Yellow

FGAI023 Bright Bicolor

FGAI024 Red

FDIG061 Pink Panther

Exacum

ARIZONA

Thích hợp trồng với thời tiết mát lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-250C
Hạt bọc. Trọng lượng 2000-2200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-90 ngày

FGAI013 Apricot

princess

royal dane

FGAI012 Sun
FGAI011 Red Shades
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FEXA011 Blue

FEXA012 White

FEXA013 Rose

FEXA021 Blue

FEXA022 White
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CÚC HUÂN CHƯƠNG

Gazania

New Day
Dòng hoa này được giới thiệu nhằm tăng thêm sự
phong phú và lựa chọn cho chủng loại hoa Cúc
huân chương. Đường kính hoa lớn, hoa nở đồng
đều, cây thấp tự nhiên, dễ trồng và chăm sóc
ngay cả khi trồng ở nhiệt độ cao. Cây chịu hạn tốt.
Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc. Trọng lượng 175-220 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 6-7 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm Tán cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-65 ngày

KISS
mới
Đường kính hoa lớn, thích hợp trồng chậu đường
kính 10-15 cm. Cây dễ trồng và chăm sóc ngay cả
khi trồng ở mật độ cao, hoa nở đồng đều.
Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 850-920 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-6 ngày
Đường kính hoa: 6-7 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày

FGAZ200 Mix

FGAZ108 Bronze

FGAZ201 Bronze Shades

FGAZ202 Pink Shades

FGAZ203 Clear Orange

mới

FGAZ100 Kiss Mix

FGAZ105 Orange

41

FGAZ101 Rose

FGAZ106 Yellow

FGAZ102 White

FGAZ104 Yellow Flame

FGAZ204 White

FGAZ205 Yellow IMP

FGAZ207 Red Stripe

FGAZ208 Red Shades

FGAZ206 Rose Stripe

FGAZ107 Orange Flame
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CÚC HUÂN CHƯƠNG

Gazania

New Day
Dòng hoa này được giới thiệu nhằm tăng thêm sự
phong phú và lựa chọn cho chủng loại hoa Cúc
huân chương. Đường kính hoa lớn, hoa nở đồng
đều, cây thấp tự nhiên, dễ trồng và chăm sóc
ngay cả khi trồng ở nhiệt độ cao. Cây chịu hạn tốt.
Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc. Trọng lượng 175-220 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 6-7 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm Tán cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-65 ngày

KISS
mới
Đường kính hoa lớn, thích hợp trồng chậu đường
kính 10-15 cm. Cây dễ trồng và chăm sóc ngay cả
khi trồng ở mật độ cao, hoa nở đồng đều.
Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 850-920 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-6 ngày
Đường kính hoa: 6-7 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày

FGAZ200 Mix

FGAZ108 Bronze

FGAZ201 Bronze Shades

FGAZ202 Pink Shades

FGAZ203 Clear Orange

mới

FGAZ100 Kiss Mix

FGAZ105 Orange

41

FGAZ101 Rose

FGAZ106 Yellow

FGAZ102 White

FGAZ104 Yellow Flame

FGAZ204 White

FGAZ205 Yellow IMP

FGAZ207 Red Stripe

FGAZ208 Red Shades

FGAZ206 Rose Stripe

FGAZ107 Orange Flame

42

mới

FGER201 Scarlet

FGER202 Appleblossom

FGER203 Star

FGER204 Orange IMP

FGER205 Quicksilver

FGER206 Salmon

FGER207 Pink

FGER208 Violet

FGER209 White

FGER211 Coral

Maverick
Cây khỏe, phát triển tốt, nhanh phủ đầy mặt chậu. Tán cây, đường
kính hoa lớn, tỉ lệ nảy mầm cao. Có nhiều màu để lựa chọn.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt áo. Trọng lượng 220-230 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 10-20 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-80 ngày
FGER220 Mix

mới

Phong lữ

Geranium

FGER212 Scarlet Picotee

FGER213 Red

FGER214 Rose

FGER215 Violet Picotee
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mới

FGER201 Scarlet

FGER202 Appleblossom

FGER203 Star

FGER204 Orange IMP

FGER205 Quicksilver

FGER206 Salmon

FGER207 Pink

FGER208 Violet

FGER209 White

FGER211 Coral

Maverick
Cây khỏe, phát triển tốt, nhanh phủ đầy mặt chậu. Tán cây, đường
kính hoa lớn, tỉ lệ nảy mầm cao. Có nhiều màu để lựa chọn.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt áo. Trọng lượng 220-230 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 10-20 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-80 ngày
FGER220 Mix

mới

Phong lữ

Geranium

FGER212 Scarlet Picotee

FGER213 Red

FGER214 Rose

FGER215 Violet Picotee

44

FGER321 Salmon

FGER231 Coral

FGER232 Deep Red

FGER233 Deep Rose

FGER234 Lavender

FGER322 Appleblossom

FGER323 Red

FGER236 Orange Bicolor

Everlast
Với những đặc điểm như: cây cho nhiều nhánh, màu sắc đa dạng, ít hao hụt khi vận chuyển. Dòng hoa này tạo nên sự khác
biệt so với những loại Phong Lữ khác trên thị trường. Ngoài ra, do bản thân không hình thành hạt nên giúp tăng thêm 30% số
lượng hoa và tuổi thọ của hoa kéo dài thêm từ 7-10 ngày so với những loại khác.
Lưu ý: Nên trồng cách ly chủng loại này với những chủng loại Phong lữ khác.

FGER237 Rose Bicolor

FGER238 Salmon

FGER239 Salmon Splash

FGER241 Deep Scarlet

FGER242 Violet

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 180-300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-6 ngày
Đường kính hoa: 10-12 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-80 ngày
FGER324 Violet
FGER243 White

FGER325 Light Salmon

FGER326 White

FGER244 White To Rose

Marginata

FGER250 Mix

mới

Pinto Premium
Cây khỏe, dễ chăm sóc khi trồng ở mật độ cao, đáp
ứng tốt với chất điều hòa sinh trưởng. Hoa nở sớm,
đường kính hoa lớn, cành ngắn nên dễ vận chuyển.

Với những đặc điểm như: cây cho nhiều nhánh, màu sắc đa
dạng, ít hao hụt khi vận chuyển. Dòng hoa này tạo nên sự
khác biệt so với những loại Phong Lữ khác trên thị trường.
Ngoài ra, do bản thân không hình thành hạt nên giúp tăng
thêm 30% số lượng hoa và tuổi thọ của hoa kéo dài thêm từ
7-10 ngày so với những loại khác. Bộ lá hơi gợn sóng với
đường viền nhỏ đem lại vẻ đẹp đặc trưng cho chậu hoa.
Lưu ý: Nên trồng cách ly chủng loại này với những chủng
loại Phong lữ khác.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 180-300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 10-12 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-80 ngày

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt áo. Trọng lượng 220-230 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 10-12 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-80 ngày

FGER247 Orange

45

FGER311 Cherry

FGER312 Violet

FGER313 Salmon

FGER314 White

FGER315 Red
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FGER321 Salmon

FGER231 Coral

FGER232 Deep Red

FGER233 Deep Rose

FGER234 Lavender

FGER322 Appleblossom

FGER323 Red

FGER236 Orange Bicolor

Everlast
Với những đặc điểm như: cây cho nhiều nhánh, màu sắc đa dạng, ít hao hụt khi vận chuyển. Dòng hoa này tạo nên sự khác
biệt so với những loại Phong Lữ khác trên thị trường. Ngoài ra, do bản thân không hình thành hạt nên giúp tăng thêm 30% số
lượng hoa và tuổi thọ của hoa kéo dài thêm từ 7-10 ngày so với những loại khác.
Lưu ý: Nên trồng cách ly chủng loại này với những chủng loại Phong lữ khác.

FGER237 Rose Bicolor

FGER238 Salmon

FGER239 Salmon Splash

FGER241 Deep Scarlet

FGER242 Violet

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 180-300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-6 ngày
Đường kính hoa: 10-12 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-80 ngày
FGER324 Violet
FGER243 White

FGER325 Light Salmon

FGER326 White

FGER244 White To Rose

Marginata

FGER250 Mix

mới

Pinto Premium
Cây khỏe, dễ chăm sóc khi trồng ở mật độ cao, đáp
ứng tốt với chất điều hòa sinh trưởng. Hoa nở sớm,
đường kính hoa lớn, cành ngắn nên dễ vận chuyển.

Với những đặc điểm như: cây cho nhiều nhánh, màu sắc đa
dạng, ít hao hụt khi vận chuyển. Dòng hoa này tạo nên sự
khác biệt so với những loại Phong Lữ khác trên thị trường.
Ngoài ra, do bản thân không hình thành hạt nên giúp tăng
thêm 30% số lượng hoa và tuổi thọ của hoa kéo dài thêm từ
7-10 ngày so với những loại khác. Bộ lá hơi gợn sóng với
đường viền nhỏ đem lại vẻ đẹp đặc trưng cho chậu hoa.
Lưu ý: Nên trồng cách ly chủng loại này với những chủng
loại Phong lữ khác.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 180-300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 10-12 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-80 ngày

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt áo. Trọng lượng 220-230 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 10-12 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-80 ngày

FGER247 Orange
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FGER311 Cherry

FGER312 Violet

FGER313 Salmon

FGER314 White

FGER315 Red
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Tornado

Tử La LanGloxinia

FGER288 Carmine

Double Brocade

Cây rũ tự nhiên, hoa ra liên tục, không sử dụng chất
điều hòa sinh trưởng. Thời gian sinh trưởng của cây
kéo dài khoảng 4-5 tháng nếu được chăm sóc tốt.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt áo. Trọng lượng 220-230 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 10-12 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-75 ngày

Hoa kép, cây thấp, lá nhỏ nên để đóng gói và vận chuyển.
Thích hợp trồng chậu có đường kính 10-15cm.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc, thô. Trọng lượng 2700-25000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-14 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-45ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 100-125 ngày

FGLX011 Red

FGLX012 Red & White

FGLX013 Blue

FGLX014 Blue & White

FGLX010 Mix

Avanti
Hoa đơn, nở sớm, cành thấp và khỏe. Có nhiều màu riêng để lựa chọn,
hoa nở ngay trung tâm của chậu hoa và mặt hoa hướng lên trên.

FGLX051 Scarlet

FGER280 Mix

FGER281 Bicolor Duet

FGER282 Fuchsia

FGLX052 Blue

FGER283 Lilac

47

FGER284 Pink

FGER285 Red

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc. Trọng lượng 2700 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-14 ngày
Đường kính hoa: 10-14 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-110 ngày

FGLX053 Blue
w/White Edge

FGLX054 Light Violet
w/Dark Throat

FGLX055 Peach Rose

FGLX056 Red
w/White Edge

FGER287 White

FGLX057 Rose Red

FGLX058 White

FGLX050 Mix
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Tornado

Tử La LanGloxinia

FGER288 Carmine

Double Brocade

Cây rũ tự nhiên, hoa ra liên tục, không sử dụng chất
điều hòa sinh trưởng. Thời gian sinh trưởng của cây
kéo dài khoảng 4-5 tháng nếu được chăm sóc tốt.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt áo. Trọng lượng 220-230 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 10-12 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-75 ngày

Hoa kép, cây thấp, lá nhỏ nên để đóng gói và vận chuyển.
Thích hợp trồng chậu có đường kính 10-15cm.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc, thô. Trọng lượng 2700-25000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-14 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-45ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 100-125 ngày

FGLX011 Red

FGLX012 Red & White

FGLX013 Blue

FGLX014 Blue & White

FGLX010 Mix

Avanti
Hoa đơn, nở sớm, cành thấp và khỏe. Có nhiều màu riêng để lựa chọn,
hoa nở ngay trung tâm của chậu hoa và mặt hoa hướng lên trên.

FGLX051 Scarlet

FGER280 Mix

FGER281 Bicolor Duet

FGER282 Fuchsia

FGLX052 Blue

FGER283 Lilac
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FGER284 Pink

FGER285 Red

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc. Trọng lượng 2700 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 10-14 ngày
Đường kính hoa: 10-14 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-110 ngày

FGLX053 Blue
w/White Edge

FGLX054 Light Violet
w/Dark Throat

FGLX055 Peach Rose

FGLX056 Red
w/White Edge

FGER287 White

FGLX057 Rose Red

FGLX058 White

FGLX050 Mix

48

FGEB101 Eycatcher
Red w/Dark Eye

FGEB102 White
w/Dark Eye

FGEB103 Yellow
w/Dark Eye

FGEB106 Pink
w/Dark Eye

FGEB108 Eycatcher
Purple w/Dark Eye

FGEB104 Orange
w/Dark Eye

Đồng tiền

Gerbera
FGEB105 Red
w/Dark Eye

Hemera

Có nhiều màu để lựa chọn, đường kính hoa và tán cây lớn. Tỉ lệ nảy
mầm cao, cây con phát triển khỏe. Phù hợp trồng chậu đường kính
10-15 cm. Đây là sự lựa chọn không thể bỏ qua của các nhà vườn.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc và hạt thô. Trọng lượng 125-300h/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 60-70 ngày

mới

mới
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FGEB200 Double Mix

FGEB110 Dark Fireball
w/Dark Eye

FGEB201 Double Red
w/Dark Eye

mới

FGEB210 Autumn Mix

FGEB112 Yellow

FGEB119 Watermelon

FGEB113 Orange

FGEB115 Hot Pink IMP

FGEB117 Purple

FGEB124 Bright Red
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FGEB101 Eycatcher
Red w/Dark Eye

FGEB102 White
w/Dark Eye

FGEB103 Yellow
w/Dark Eye

FGEB106 Pink
w/Dark Eye

FGEB108 Eycatcher
Purple w/Dark Eye

FGEB104 Orange
w/Dark Eye

Đồng tiền

Gerbera
FGEB105 Red
w/Dark Eye

Hemera

Có nhiều màu để lựa chọn, đường kính hoa và tán cây lớn. Tỉ lệ nảy
mầm cao, cây con phát triển khỏe. Phù hợp trồng chậu đường kính
10-15 cm. Đây là sự lựa chọn không thể bỏ qua của các nhà vườn.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc và hạt thô. Trọng lượng 125-300h/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 60-70 ngày

mới

mới
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FGEB200 Double Mix

FGEB110 Dark Fireball
w/Dark Eye

FGEB201 Double Red
w/Dark Eye

mới

FGEB210 Autumn Mix

FGEB112 Yellow

FGEB119 Watermelon

FGEB113 Orange

FGEB115 Hot Pink IMP

FGEB117 Purple

FGEB124 Bright Red
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Jumbo

Hemera

Tán cây to, chắc, khỏe, đường kính hoa lớn với những màu
hoa đẹp mắt. Ra hoa sớm và dễ chăm sóc. Trồng chậu
đường kính 15-17 cm.

Có nhiều màu để lựa chọn, đường kính hoa và tán
cây lớn. Tỉ lệ nảy mầm cao, cây con phát triển khỏe.
Phù hợp trồng chậu đường kính 10-15 cm. Đây là
sự lựa chọn không thể bỏ qua của các nhà vườn.

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 250-300h/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 12-14 cm
Chiều cao cây: 15-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 60-70 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc và hạt thô. Trọng lượng 125-300h/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 60-70 ngày

FGEB100 Mix

mới

FGEB051 Coral w/Dark Eye

FGEB053 Yellow

FGEB052 Coral

mới
FGEB121 Salmon Rose

FGEB122 Rose

FGEB143 Deep Rose

FGEB147 Bright Rose w/Dark Eye

mới

mới
FGEB054 White

FGEB055 Orange
w/Dark Eye IMP

FGEB056 Orange

mới

FGEB145 Red IMP

FGEB146 Coral

FGEB148 Bright Orange w/Light Eye
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FGEB057 Pink

FGEB058 Red IMP
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Jumbo

Hemera

Tán cây to, chắc, khỏe, đường kính hoa lớn với những màu
hoa đẹp mắt. Ra hoa sớm và dễ chăm sóc. Trồng chậu
đường kính 15-17 cm.

Có nhiều màu để lựa chọn, đường kính hoa và tán
cây lớn. Tỉ lệ nảy mầm cao, cây con phát triển khỏe.
Phù hợp trồng chậu đường kính 10-15 cm. Đây là
sự lựa chọn không thể bỏ qua của các nhà vườn.

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 250-300h/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 12-14 cm
Chiều cao cây: 15-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 60-70 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc và hạt thô. Trọng lượng 125-300h/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 60-70 ngày

FGEB100 Mix

mới

FGEB051 Coral w/Dark Eye

FGEB053 Yellow

FGEB052 Coral

mới
FGEB121 Salmon Rose

FGEB122 Rose

FGEB143 Deep Rose

FGEB147 Bright Rose w/Dark Eye

mới

mới
FGEB054 White

FGEB055 Orange
w/Dark Eye IMP

FGEB056 Orange

mới

FGEB145 Red IMP

FGEB146 Coral

FGEB148 Bright Orange w/Light Eye
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FGEB057 Pink

FGEB058 Red IMP
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Mini

mới

Chủng loại phù hợp trồng ở mọi điều kiện thời tiết, cây khỏe,
sai hoa, màu sắc sặc sỡ, đa dạng, thích hợp trồng vào chậu
có đường kính từ 9-12cm. Có thể sử dụng làm quà tặng vào
những dịp lễ, sinh nhật.

FGEB301 Contour Dark Eye

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 250-300h/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-7 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm. Tán cây: 10-15 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 60-70 ngày

Mini
FGEB302 Eyecatcher
Red w/Dark Eye

FGEB315 Eyecatcher
Hot Pink w/Dark Eye

FGEB316 White
w/Dark Eye

FGEB317 Dark Purple
w/Dark Eye

Cúc Bách Nhật
FGEB303 Yellow

FGEB304 Yellow
w/Dark Eye

FGEB305 Orange
w/Dark Eye

Gomphrena

FGEB306 Orange

Gnome
Cây thấp tự nhiên, dễ trồng và chăm sóc ngay cả trong
điều kiện thời tiết nóng. Hoa nở liên tục, không cần che
nắng dưới cường độ ánh sáng mạnh vào mùa hè.

FGEB307 Lilac

FGEB311 Hot Pink
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FGEB308 Red

FGEB309 Red
w/Dark Eye

FGEB312 Pink
w/Dark Eye

FGEB313 Lilac
w/Dark Eye

FGEB310 Pink

FGEB314 White

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 360 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 1-2 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FGOM011 Purple

FGOM012 White

FGOM010 Mix

FGOM013 Pink
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Mini

mới

Chủng loại phù hợp trồng ở mọi điều kiện thời tiết, cây khỏe,
sai hoa, màu sắc sặc sỡ, đa dạng, thích hợp trồng vào chậu
có đường kính từ 9-12cm. Có thể sử dụng làm quà tặng vào
những dịp lễ, sinh nhật.

FGEB301 Contour Dark Eye

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 250-300h/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-7 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm. Tán cây: 10-15 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 60-70 ngày

Mini
FGEB302 Eyecatcher
Red w/Dark Eye

FGEB315 Eyecatcher
Hot Pink w/Dark Eye

FGEB316 White
w/Dark Eye

FGEB317 Dark Purple
w/Dark Eye

Cúc Bách Nhật
FGEB303 Yellow

FGEB304 Yellow
w/Dark Eye

FGEB305 Orange
w/Dark Eye

Gomphrena

FGEB306 Orange

Gnome
Cây thấp tự nhiên, dễ trồng và chăm sóc ngay cả trong
điều kiện thời tiết nóng. Hoa nở liên tục, không cần che
nắng dưới cường độ ánh sáng mạnh vào mùa hè.

FGEB307 Lilac

FGEB311 Hot Pink
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FGEB308 Red

FGEB309 Red
w/Dark Eye

FGEB312 Pink
w/Dark Eye

FGEB313 Lilac
w/Dark Eye

FGEB310 Pink

FGEB314 White

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 360 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 1-2 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FGOM011 Purple

FGOM012 White

FGOM010 Mix

FGOM013 Pink
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Hoa Baby

Gypsophila
Gypsy
Cây thấp, dễ trồng và cho nhiều hoa. Đối với
màu White, khi gặp điều kiện lạnh, cường độ
ánh sáng thấp, cây sẽ thấp hơn.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 350 hạt/gr
Phủ hạt: không
Nảy mầm: 6-10 ngày
Đường kính hoa: 0.5 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-60 ngày

FGYP011 Deep Rose

Hướng dương

Helianthus

sunbuzz

FHLS035 Sunbuzz

Hoa có màu vàng chanh nổi bật trên bộ lá xanh làm
nên sự hấp dẫn của chậu hoa. Hạt giống nảy mầm
đồng đều, tán cây thấp, gọn là những ưu điểm vượt
trội sao với các loại hướng dương khác.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều.
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 15 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-8 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 30-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-55 ngày

FGYP022 Pink

FGYP033 White

55

56

Hoa Baby

Gypsophila
Gypsy
Cây thấp, dễ trồng và cho nhiều hoa. Đối với
màu White, khi gặp điều kiện lạnh, cường độ
ánh sáng thấp, cây sẽ thấp hơn.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 350 hạt/gr
Phủ hạt: không
Nảy mầm: 6-10 ngày
Đường kính hoa: 0.5 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-60 ngày

FGYP011 Deep Rose

Hướng dương

Helianthus

sunbuzz

FHLS035 Sunbuzz

Hoa có màu vàng chanh nổi bật trên bộ lá xanh làm
nên sự hấp dẫn của chậu hoa. Hạt giống nảy mầm
đồng đều, tán cây thấp, gọn là những ưu điểm vượt
trội sao với các loại hướng dương khác.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều.
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 15 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-8 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 30-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-55 ngày

FGYP022 Pink

FGYP033 White
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Sunsationmới

Big Smile
Có chiều cao cây thấp tự nhiên, thích hợp
trồng quanh năm, trồng chậu đường kính
10-15 cm và chậu lớn.

Chủng loại cho nhiều hoa hơn so với những dòng Hướng dương
khác trên thị trường khi áp dụng phương pháp ngắt đọt. Cây khỏe,
hoa to, màu sắc rực rỡ, thời gian canh tác ngắn giúp tiết kiệm được
chi phí sản xuất. Chiều cao cây tùy thuộc kích cỡ chậu được sử dụng.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 20-35 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 35-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FHLS011

Miss Sunshine
Hạt F1 được lai tạo nhằm tăng thêm sự lựa chọn
cho dòng Hướng dương thấp, dễ chăm sóc, sử
dụng một ít chất điều hòa sinh trưởng để giúp
cây thấp trong điều kiện ngày ngắn.
FHLS022

FHLS061 Yellow

FHLS062 Flame

FHLS063 Lemon

THÔNG TIN CHUNG
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 18-30 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 20-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Ring of Fire

mới

Floristan

Sunny Smile
Là hạt F1 có chiều cao cây thấp tự nhiên. Khi trồng
vào chậu lớn, được cấp đầy đủ chất dinh dưỡng,
cây sẽ cho nhánh nhiều. Đường kính hoa lớn với
nhụy nâu.
Khi trồng ở điều kiện ngày ngắn, nhiệt độ trên 150C,
cây sẽ thấp lại (15-20 cm), thời gian ra hoa 50-55
ngày.

FHLS077
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FHLS201

FHLS202

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 20-45 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 12-14 cm
Chiều cao cây: 100-150 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-25 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-60 ngày
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Sunsationmới

Big Smile
Có chiều cao cây thấp tự nhiên, thích hợp
trồng quanh năm, trồng chậu đường kính
10-15 cm và chậu lớn.

Chủng loại cho nhiều hoa hơn so với những dòng Hướng dương
khác trên thị trường khi áp dụng phương pháp ngắt đọt. Cây khỏe,
hoa to, màu sắc rực rỡ, thời gian canh tác ngắn giúp tiết kiệm được
chi phí sản xuất. Chiều cao cây tùy thuộc kích cỡ chậu được sử dụng.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 20-35 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 35-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FHLS011

Miss Sunshine
Hạt F1 được lai tạo nhằm tăng thêm sự lựa chọn
cho dòng Hướng dương thấp, dễ chăm sóc, sử
dụng một ít chất điều hòa sinh trưởng để giúp
cây thấp trong điều kiện ngày ngắn.
FHLS022

FHLS061 Yellow

FHLS062 Flame

FHLS063 Lemon

THÔNG TIN CHUNG
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 18-30 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 20-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Ring of Fire

mới

Floristan

Sunny Smile
Là hạt F1 có chiều cao cây thấp tự nhiên. Khi trồng
vào chậu lớn, được cấp đầy đủ chất dinh dưỡng,
cây sẽ cho nhánh nhiều. Đường kính hoa lớn với
nhụy nâu.
Khi trồng ở điều kiện ngày ngắn, nhiệt độ trên 150C,
cây sẽ thấp lại (15-20 cm), thời gian ra hoa 50-55
ngày.

FHLS077

57

FHLS201

FHLS202

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 20-45 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 12-14 cm
Chiều cao cây: 100-150 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-25 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-60 ngày
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FHIB001 White

Hoa Dâm Bụt

Hibiscus

Luna
Dòng hoa này tán cây lớn, nhánh nhiều, đường kính hoa 15-20
cm, cho ra nhiều hoa mà không cần ngắt đọt. Phù hợp trồng
chậu lớn, đáp ứng rất tốt với chât điều hòa sinh trưởng, tỉ lệ nảy
mầm cao hơn những chủng loại tương tự trên thị trường.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 95 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 15-20 cm
Chiều cao cây: 60-90 cm Tán cây: 60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-90 ngày
FHIB000 Mix

Mai Địa Thảo
59

FHIB002 Pink Swirl

FHIB003 Rose

FHIB004 Red

Impatiens

FHIB001 White

Hoa Dâm Bụt

Hibiscus

Luna
Dòng hoa này tán cây lớn, nhánh nhiều, đường kính hoa 15-20
cm, cho ra nhiều hoa mà không cần ngắt đọt. Phù hợp trồng
chậu lớn, đáp ứng rất tốt với chât điều hòa sinh trưởng, tỉ lệ nảy
mầm cao hơn những chủng loại tương tự trên thị trường.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 95 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 15-20 cm
Chiều cao cây: 60-90 cm Tán cây: 60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-90 ngày
FHIB000 Mix

Mai Địa Thảo
59

FHIB002 Pink Swirl

FHIB003 Rose

FHIB004 Red

Impatiens

FIMP100 Mix

FIMP101 Rose

FIMP102 Scarlet

FIMP103 White

FIMP104 Lilac

FIMP105 Red

FIMP109 Lipstick

FIMP114 Salmon Splash

FIMP132 Violet Star

FIMP111 Punch

FIMP112 Blue Pearl

FIMP113 Pink

FIMP115 Red Starburst

FIMP116 Violet Starburst

FIMP131 Orange Star

FIMP133 Deep Orange

FIMP151 Rose Star

FIMP152 Red Star

mới

mới

Sunday
Impatiens Walleriana
Mai địa thảo là chủng loại chuộng điều kiện thời tiết mát, không cần tưới nhiều nước, vì tưới nhiều nước sẽ dễ gây ra
nấm bệnh. Cẩn thận với bệnh nấm mốc sương. Sự đa dạng của màu hoa đã tạo nên sức hút đối với chủng loại này.
Loại hoa này là một trong những lựa chọn không thể bỏ qua cho việc trang trí cảnh quan. Hoa nở đồng đều, cây khỏe,
phù hợp trồng chậu đường kính 10-15 cm.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1250-2150 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-5 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm Tán cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày

FIMP154 Burgundy

FIMP156 Ruby

FIMP158 Salmon

mới

FIMP107 Bright Orange
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FIMP155 Coral

FIMP108 Violet

FIMP159 Bright Eye

62

FIMP100 Mix

FIMP101 Rose

FIMP102 Scarlet

FIMP103 White

FIMP104 Lilac

FIMP105 Red

FIMP109 Lipstick

FIMP114 Salmon Splash

FIMP132 Violet Star

FIMP111 Punch

FIMP112 Blue Pearl

FIMP113 Pink

FIMP115 Red Starburst

FIMP116 Violet Starburst

FIMP131 Orange Star

FIMP133 Deep Orange

FIMP151 Rose Star

FIMP152 Red Star

mới

mới

Sunday
Impatiens Walleriana
Mai địa thảo là chủng loại chuộng điều kiện thời tiết mát, không cần tưới nhiều nước, vì tưới nhiều nước sẽ dễ gây ra
nấm bệnh. Cẩn thận với bệnh nấm mốc sương. Sự đa dạng của màu hoa đã tạo nên sức hút đối với chủng loại này.
Loại hoa này là một trong những lựa chọn không thể bỏ qua cho việc trang trí cảnh quan. Hoa nở đồng đều, cây khỏe,
phù hợp trồng chậu đường kính 10-15 cm.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1250-2150 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-5 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm Tán cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày

FIMP154 Burgundy

FIMP156 Ruby

FIMP158 Salmon

mới

FIMP107 Bright Orange

61

FIMP155 Coral

FIMP108 Violet

FIMP159 Bright Eye

62

Beacon
Impatiens Walleriana

mới

Không còn lo lắng về bệnh thường gặp ở Mai địa thảo. Beacon
có khả năng kháng lại một loại nấm được biết đến rộng rãi có tên
là Plasmopara Obducens, là nguyên nhân gây bệnh sương mai
hay còn gọi là mốc sương hoặc đốm lá trên cây Mai địa thảo. Cây
phát triển khỏe, đồng đều, dễ chăm sóc. Beacon có thể trồng kết
hợp với những loại Mai địa thảo khác do có sự tương đồng về
dáng cây, kích cỡ hoa và thời gian ra hoa.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1850 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm Tán cây: 30-36 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày

FIMP200 Mix

FIMP202 Cherry Splash

Impreza
Impatiens Walleriana
Dòng sản phẩm này thích hợp trồng vào chậu treo, dễ
trồng và chăm sóc, sử dụng ít chất điều hòa sinh trưởng.

FIMP201 White

FIMP203 Pink

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1250-2150 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm Tán cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày

FIMP204 Rose

FIMP251 Bright Red

FIMP252 Coral

FIMP253 Orange

FIMP254 Salmon

FIMP255 Violet Shades

FIMP256 White

FIMP205 Blue Pearl

FIMP208 Punch
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FIMP206 Violet

FIMP207 Salmon

FIMP250 Mix

64

Beacon
Impatiens Walleriana

mới

Không còn lo lắng về bệnh thường gặp ở Mai địa thảo. Beacon
có khả năng kháng lại một loại nấm được biết đến rộng rãi có tên
là Plasmopara Obducens, là nguyên nhân gây bệnh sương mai
hay còn gọi là mốc sương hoặc đốm lá trên cây Mai địa thảo. Cây
phát triển khỏe, đồng đều, dễ chăm sóc. Beacon có thể trồng kết
hợp với những loại Mai địa thảo khác do có sự tương đồng về
dáng cây, kích cỡ hoa và thời gian ra hoa.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1850 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm Tán cây: 30-36 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày

FIMP200 Mix

FIMP202 Cherry Splash

Impreza
Impatiens Walleriana
Dòng sản phẩm này thích hợp trồng vào chậu treo, dễ
trồng và chăm sóc, sử dụng ít chất điều hòa sinh trưởng.

FIMP201 White

FIMP203 Pink

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1250-2150 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm Tán cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày

FIMP204 Rose

FIMP251 Bright Red

FIMP252 Coral

FIMP253 Orange

FIMP254 Salmon

FIMP255 Violet Shades

FIMP256 White

FIMP205 Blue Pearl

FIMP208 Punch
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FIMP206 Violet

FIMP207 Salmon

FIMP250 Mix

64

FIMP502 Lavender

FIMP500 Mix

FIMP506 Violet

mới

FIMP504 Pink

FIMP503 Orange

FIMP507 White

AthenaMai ñòa thaûo keùp ruõ

Divine
Impatiens New Guinea
Tán cây lớn, hoa nở đồng đều, cánh hoa xếp lên nhau tạo
nên sự hấp dẫn cho chậu hoa. Phù hợp trồng trang trí
cảnh quan và chậu treo có đường kính 10-15 cm. Với
màu Pink, cây yếu hơn so với những màu khác, tuy nhiên
cây cho hoa lớn và nhiều hơn. Màu Violet có chiều cao
cây thấp, cấu trúc của hoa và lá nhìn ngăn nắp hơn.

FIMP514 Red

FIMP508 Blue Pearl
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FIMP509 Scarlet B.L

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-230C
Hạt thô. Trọng lượng 500-550 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm Tán cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày

FIMP511 Orange B.L

FIMP512 Orchid

Loại hoa Mai địa thảo bán kép đầu tiên được lai tạo trên thị trường. Màu hoa tươi, sặc sỡ, tạo nên sự hấp dẫn khi được
trồng vào chậu treo cũng như trang trí cảnh quan. Đối với màu Orange Flash yêu cầu nhiệt độ thấp để khi cây ra hoa có
màu sọc trắng.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1700 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày
FIMP300 Mix

FIMP301 Coral Pink

FIMP302 Red

FIMP303 Orange Flash

FIMP304 Appleblossom

FIMP305 Orange

FIMP307 Bright Purple

FIMP513 Lipstick
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FIMP502 Lavender

FIMP500 Mix

FIMP506 Violet

mới

FIMP504 Pink

FIMP503 Orange

FIMP507 White

AthenaMai ñòa thaûo keùp ruõ

Divine
Impatiens New Guinea
Tán cây lớn, hoa nở đồng đều, cánh hoa xếp lên nhau tạo
nên sự hấp dẫn cho chậu hoa. Phù hợp trồng trang trí
cảnh quan và chậu treo có đường kính 10-15 cm. Với
màu Pink, cây yếu hơn so với những màu khác, tuy nhiên
cây cho hoa lớn và nhiều hơn. Màu Violet có chiều cao
cây thấp, cấu trúc của hoa và lá nhìn ngăn nắp hơn.

FIMP514 Red

FIMP508 Blue Pearl

65

FIMP509 Scarlet B.L

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-230C
Hạt thô. Trọng lượng 500-550 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm Tán cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày

FIMP511 Orange B.L

FIMP512 Orchid

Loại hoa Mai địa thảo bán kép đầu tiên được lai tạo trên thị trường. Màu hoa tươi, sặc sỡ, tạo nên sự hấp dẫn khi được
trồng vào chậu treo cũng như trang trí cảnh quan. Đối với màu Orange Flash yêu cầu nhiệt độ thấp để khi cây ra hoa có
màu sọc trắng.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1700 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày
FIMP300 Mix

FIMP301 Coral Pink

FIMP302 Red

FIMP303 Orange Flash

FIMP304 Appleblossom

FIMP305 Orange

FIMP307 Bright Purple

FIMP513 Lipstick
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Oải hương

Lavender
Ellagance
Bandera
Hoa Oải hương là loại hoa được nhiều người ưa chuộng bởi mùi thơm của
nó. Thân cây khỏe, cho nhiều nhánh giúp cho chậu hoa được phủ kín
nhanh hơn, có khả năng chịu được mùa đông khắc nghiệt cũng như có thể
kháng được những bệnh thuộc về lá so với những loại tương tự.

Dòng sản phẩm có chiều cao cây thấp với nhiều nhánh, do vậy không cần phải ngắt
đọt, hạn chế được nguy cơ của bệnh thối xám (Botrytis). Hoa nở đồng đều, thích
hợp trồng vào chậu có đường kính 10-15 cm. Hoa nở kín thân cây và lâu tàn.
Thích hợp với thời tiết lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 15-200C
Hạt thô. Trọng lượng 1000-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 18-23 cm Tán cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 80-100 ngày

mới

FLAV002 Purple

Thích hợp với thời tiết lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 15-200C
Hạt thô. Trọng lượng 700-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-100 ngày

mới

FLAV003 Pink

FLAV005 Bandera Purple

FLAV006 Pink

FLAV008 Deep Purple

FLAV009 Deep Rose

Munstead Blue

Torch
Cây có chiều cao 60-70 cm nếu được trồng xuống
đất. Trồng chậu đường kính 15 cm sẽ cho hoa 15-16
tuần từ ngày gieo hạt. Với chiều cao cây 40-60 cm,
chiều dài của phát hoa 6 cm nên rất phù hợp trồng
thảm, có thể trồng kết hợp với những loại hoa khác.
Cây tỏa ra mùi thơm của lá Oregano. Có bộ lá của
cây dương xỉ.

FLAV007 Blue
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FLAV004 Snow

Thích hợp với thời tiết lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 15-200C
Hạt thô. Trọng lượng 1400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 40-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-60 ngày

Đây là loại Lavender truyền thống, được biết đến nhờ những đặc
điểm: cây thấp, hoa nở sớm và có mùi thơm ngào ngạt.
Thích hợp với thời tiết lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 15-200C
Hạt thô. Trọng lượng 700-1300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 40-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 120-130 ngày
FLAV001 Munstead Blue
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Oải hương

Lavender
Ellagance
Bandera
Hoa Oải hương là loại hoa được nhiều người ưa chuộng bởi mùi thơm của
nó. Thân cây khỏe, cho nhiều nhánh giúp cho chậu hoa được phủ kín
nhanh hơn, có khả năng chịu được mùa đông khắc nghiệt cũng như có thể
kháng được những bệnh thuộc về lá so với những loại tương tự.

Dòng sản phẩm có chiều cao cây thấp với nhiều nhánh, do vậy không cần phải ngắt
đọt, hạn chế được nguy cơ của bệnh thối xám (Botrytis). Hoa nở đồng đều, thích
hợp trồng vào chậu có đường kính 10-15 cm. Hoa nở kín thân cây và lâu tàn.
Thích hợp với thời tiết lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 15-200C
Hạt thô. Trọng lượng 1000-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 18-23 cm Tán cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 80-100 ngày

mới

FLAV002 Purple

Thích hợp với thời tiết lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 15-200C
Hạt thô. Trọng lượng 700-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-100 ngày

mới

FLAV003 Pink

FLAV005 Bandera Purple

FLAV006 Pink

FLAV008 Deep Purple

FLAV009 Deep Rose

Munstead Blue

Torch
Cây có chiều cao 60-70 cm nếu được trồng xuống
đất. Trồng chậu đường kính 15 cm sẽ cho hoa 15-16
tuần từ ngày gieo hạt. Với chiều cao cây 40-60 cm,
chiều dài của phát hoa 6 cm nên rất phù hợp trồng
thảm, có thể trồng kết hợp với những loại hoa khác.
Cây tỏa ra mùi thơm của lá Oregano. Có bộ lá của
cây dương xỉ.

FLAV007 Blue
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FLAV004 Snow

Thích hợp với thời tiết lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 15-200C
Hạt thô. Trọng lượng 1400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 40-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-60 ngày

Đây là loại Lavender truyền thống, được biết đến nhờ những đặc
điểm: cây thấp, hoa nở sớm và có mùi thơm ngào ngạt.
Thích hợp với thời tiết lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 15-200C
Hạt thô. Trọng lượng 700-1300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 10-15 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 40-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 120-130 ngày
FLAV001 Munstead Blue
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Hoàng ngư
Fantasy

Linaria

Tất cả các màu đều có chiều cao cây thấp, cây phát triển
tốt ở điều kiện thời tiết mát, lạnh. Có khả năng chịu được
độ lạnh -40C mà cây không bị tổn thương. Thích hợp
trồng trên diện rộng và chậu treo cũng như trồng kết hợp
với những chủng loại hoa khác để tăng thêm sự đa dạng.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 800-850 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-12 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày
FLIN100 Mix

Vạn thọ Hoàng gia
FLIN101 Blue

FLIN102 Apricot

FLIN103 Violet
w/Yellow Eye

FLIN104 Scarlet
w/Yellow Eye

FLIN105 Pink
w/Yellow Eye

Marigold
Vạn thọ Pháp

FLIN106 Magenta Rose

FLIN107 White
w/Yellow Eye

FLIN108 White

Lô Bê Li Lobelia

FLOB010 Mix
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FLIN109 Yellow

FLIN111 Speckled Pink

Regatta
Dòng hoa rũ, cây khỏe nên cho hoa nhiều.
Hoa nở sớm hơn so với những loại tương tự
khoảng 4 tuần.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 850-900 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 2.5-3 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày

Hoàng ngư
Fantasy

Linaria

Tất cả các màu đều có chiều cao cây thấp, cây phát triển
tốt ở điều kiện thời tiết mát, lạnh. Có khả năng chịu được
độ lạnh -40C mà cây không bị tổn thương. Thích hợp
trồng trên diện rộng và chậu treo cũng như trồng kết hợp
với những chủng loại hoa khác để tăng thêm sự đa dạng.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 800-850 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-12 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày
FLIN100 Mix

Vạn thọ Hoàng gia
FLIN101 Blue

FLIN102 Apricot

FLIN103 Violet
w/Yellow Eye

FLIN104 Scarlet
w/Yellow Eye

FLIN105 Pink
w/Yellow Eye

Marigold
Vạn thọ Pháp

FLIN106 Magenta Rose

FLIN107 White
w/Yellow Eye

FLIN108 White

Lô Bê Li Lobelia

FLOB010 Mix
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FLIN109 Yellow

FLIN111 Speckled Pink

Regatta
Dòng hoa rũ, cây khỏe nên cho hoa nhiều.
Hoa nở sớm hơn so với những loại tương tự
khoảng 4 tuần.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 850-900 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 2.5-3 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày

Vạn Thọ Lỡ Hoàng Gia

FHG13A/13B Orange

FHG46 Orange

Vạn Thọ Lùn Hoàng Gia

FHG106 Orange

FHG09 Orange

Cây khỏe, tán cây và đường kính lớn hoa vun tròn, nở chặt, chiều
cao cây trung bình, phù hợp trồng chậu lớn.

Là dòng Vạn thọ F1 được hầu hết các nhà vườn biết đến: sớ
hoa nhuyễn, đường kính hoa lớn, mặt hoa vung tròn, màu sắc
hoa rực rỡ là những đặc điểm nổi bật của dòng sản phẩm này.
Chiều cao cây:
+ Vụ đông xuân: 35-45 cm
+ Vụ hè thu: 55-65 cm
Thời gian bắt đầu thu hoạch:
+ Vụ đông xuân: 58-63 ngày
+ Vụ hè thu: 70-75 ngày

Chiều cao cây:
+ Vụ đông xuân: 50-55 cm
+ Vụ hè thu: 60-65 cm
Thời gian bắt đầu thu hoạch:
+ Vụ đông xuân: 58-63 ngày
+ Vụ hè thu: 70-75 ngày

FHG18 Yellow

FHG11/HG11A Yellow

FHG45 Yellow

Maya 68 Orange

FHG08 Yellow

FHG12A Gold

Vạn Thọ Cao Hoàng Gia
Là giống hoa Vạn thọ cao vượt trội nhất trên thị
trường. Cây to, khỏe đường kính hoa lớn, màu hoa
tươi phù hợp trồng vào dịp Tết Âm lịch.
Chiều cao cây:
+ Vụ đông xuân: 70-80 cm
+ Vụ hè thu: 90-100 cm
Thời gian bắt đầu thu hoạch:
+ Vụ đông xuân: 65-75 ngày
+ Vụ hè thu: 75-80 ngày

MAXIMA YELLOW
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FHG92 Gold
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Vạn Thọ Lỡ Hoàng Gia

FHG13A/13B Orange

FHG46 Orange

Vạn Thọ Lùn Hoàng Gia

FHG106 Orange

FHG09 Orange

Cây khỏe, tán cây và đường kính lớn hoa vun tròn, nở chặt, chiều
cao cây trung bình, phù hợp trồng chậu lớn.

Là dòng Vạn thọ F1 được hầu hết các nhà vườn biết đến: sớ
hoa nhuyễn, đường kính hoa lớn, mặt hoa vung tròn, màu sắc
hoa rực rỡ là những đặc điểm nổi bật của dòng sản phẩm này.
Chiều cao cây:
+ Vụ đông xuân: 35-45 cm
+ Vụ hè thu: 55-65 cm
Thời gian bắt đầu thu hoạch:
+ Vụ đông xuân: 58-63 ngày
+ Vụ hè thu: 70-75 ngày

Chiều cao cây:
+ Vụ đông xuân: 50-55 cm
+ Vụ hè thu: 60-65 cm
Thời gian bắt đầu thu hoạch:
+ Vụ đông xuân: 58-63 ngày
+ Vụ hè thu: 70-75 ngày

FHG18 Yellow

FHG11/HG11A Yellow

FHG45 Yellow

Maya 68 Orange

FHG08 Yellow

FHG12A Gold

Vạn Thọ Cao Hoàng Gia
Là giống hoa Vạn thọ cao vượt trội nhất trên thị
trường. Cây to, khỏe đường kính hoa lớn, màu hoa
tươi phù hợp trồng vào dịp Tết Âm lịch.
Chiều cao cây:
+ Vụ đông xuân: 70-80 cm
+ Vụ hè thu: 90-100 cm
Thời gian bắt đầu thu hoạch:
+ Vụ đông xuân: 65-75 ngày
+ Vụ hè thu: 75-80 ngày

MAXIMA YELLOW

71

FHG92 Gold

72

Ít bị ảnh hưởng bởi thời gian chiếu sáng trong ngày nên giống hoa Vạn thọ này dễ trồng. Nhánh cây khỏe nên
cho ra những bông hoa đẹp, vun tròn và không bị ảnh hưởng khi vận chuyển hoa. Cây thấp tự nhiên nên ít
hoặc không cần dùng chất điều hòa sinh trưởng.

Antigua
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 300-320 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

FMAR059 Mix

FMAR055 Gold

FMAR057 Primrose

FMAR110 Mix

FMAR100 Gold

FMAR101 Yellow Fire

Alaska
Là dòng hoa chuyên trồng cho trang trí cảnh quan.
Thân cây khỏe, tán cây lớn và đẹp.

FMAR102 Flame

FMAR104 Red

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 335-370 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm. Tán cây 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FMAR058 Orange
FMAR105 Orange

FMAR056 Yellow

FMAR106 Scarlet

FMAR107 Tangerine

FMAR108 Bolero

FMAR109 Yellow

Lima

Taishan

Dòng này có đường kính bông lớn, cây thấp, có nhiều
nhánh, cây cho nhiều hoa, có nhiều lớp cánh. Cánh hoa
có hai màu đỏ và vàng tạo nên sự tương phản rõ rệt, làm
cho chậu hoa tăng thêm sự rực rỡ.
Đường kính hoa: 4-5 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

Đây là chủng loại được chọn để trồng trang trí ở Thế
Vận Hội năm 2008 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đường
kính hoa lớn, cánh hoa chặt, nhánh cây khỏe nên có thể
chịu được việc tưới nước từ trên mặt hoa xuống. Cây
cho nhiều nhánh nên nhanh phủ đầy chậu. Phù hợp
trồng trang trí cảnh quan.
Màu Orange có thân cây thấp và được cải thiện về mặt
hoa cũng như màu cam đậm hơn.
Màu Yellow ra hoa sớm hơn và có đường kính hoa lớn.

FMAR140 Red Picotee

FMAR011 Yellow

FMAR012 Gold

FMAR013 Orange

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 317-375 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm Tán cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

mới

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 280-320 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Chiều cao cây: 25-30 cm

Flamenco
Hoa màu vàng, có viền đỏ trên cánh hoa tạo nên màu
sắc rực rỡ cho chậu hoa. Có thể trồng kết hợp với các
dòng vạn thọ Pháp khác.
Đường kính hoa: 5-8 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày
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FMAR010 Mix

FMAR200
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Ít bị ảnh hưởng bởi thời gian chiếu sáng trong ngày nên giống hoa Vạn thọ này dễ trồng. Nhánh cây khỏe nên
cho ra những bông hoa đẹp, vun tròn và không bị ảnh hưởng khi vận chuyển hoa. Cây thấp tự nhiên nên ít
hoặc không cần dùng chất điều hòa sinh trưởng.

Antigua
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 300-320 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

FMAR059 Mix

FMAR055 Gold

FMAR057 Primrose

FMAR110 Mix

FMAR100 Gold

FMAR101 Yellow Fire

Alaska
Là dòng hoa chuyên trồng cho trang trí cảnh quan.
Thân cây khỏe, tán cây lớn và đẹp.

FMAR102 Flame

FMAR104 Red

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 335-370 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm. Tán cây 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FMAR058 Orange
FMAR105 Orange

FMAR056 Yellow

FMAR106 Scarlet

FMAR107 Tangerine

FMAR108 Bolero

FMAR109 Yellow

Lima

Taishan

Dòng này có đường kính bông lớn, cây thấp, có nhiều
nhánh, cây cho nhiều hoa, có nhiều lớp cánh. Cánh hoa
có hai màu đỏ và vàng tạo nên sự tương phản rõ rệt, làm
cho chậu hoa tăng thêm sự rực rỡ.
Đường kính hoa: 4-5 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

Đây là chủng loại được chọn để trồng trang trí ở Thế
Vận Hội năm 2008 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đường
kính hoa lớn, cánh hoa chặt, nhánh cây khỏe nên có thể
chịu được việc tưới nước từ trên mặt hoa xuống. Cây
cho nhiều nhánh nên nhanh phủ đầy chậu. Phù hợp
trồng trang trí cảnh quan.
Màu Orange có thân cây thấp và được cải thiện về mặt
hoa cũng như màu cam đậm hơn.
Màu Yellow ra hoa sớm hơn và có đường kính hoa lớn.

FMAR140 Red Picotee

FMAR011 Yellow

FMAR012 Gold

FMAR013 Orange

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 317-375 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm Tán cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

mới

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 280-320 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Chiều cao cây: 25-30 cm

Flamenco
Hoa màu vàng, có viền đỏ trên cánh hoa tạo nên màu
sắc rực rỡ cho chậu hoa. Có thể trồng kết hợp với các
dòng vạn thọ Pháp khác.
Đường kính hoa: 5-8 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày
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FMAR010 Mix

FMAR200
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Hoa Mây

Nemesia

FMAR112 Gold

FMAR113 Yellow

FMAR114 Orange

FMAR115 Flame

FMAR119 Mix
FNEM020 Mix

FNEM021 White

Poetry

Bonaza
Phù hợp trồng ở điều kiện thời tiết mát, trồng vào chậu
có đường kính chậu 10-15 cm. Cây cho nhiều nhánh
nên không cần ngắt đọt, cây phủ chậu nhanh. Cần che
nắng khi nhiệt độ cao. Đề nghị gieo 4 hạt vào một lỗ.

Là dòng hoa Vạn thọ Pháp bông kép lớn nhất
so với những loại tương tự. Cây ra hoa sớm,
phù hợp trồng với mọi điều kiện thời tiết.
FMAR116 Harmony

FMAR161 Deep Orange

FMAR160 Bee

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 300-400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày

FNEM022 Lavender Pink

FNEM023 Pink

FNEM024 Blue

FNEM025 Deep Pink

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1460-2060 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 2-3 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FMAR162 Bolero

Cúc mặt trời

Melampodium

FMAR221 Yellow

FMAR222 Spry

FMAR223 Gold

FMAR224 Orange

FMAR225 Flame

Hot Pak
Kích cỡ hoa lớn, cánh hoa tròn hơn chủng
loại Million Gold. Hoa ra liên tục.
Cây có chiều cao thấp tự nhiên, đây là sản phẩm
được lai tạo đặc biệt cho những nơi có nhiệt độ và
độ ẩm cao. Điểm đặc biệt của loại hoa này là trồng
vào mùa hè cây vẫn thấp và vẫn tiếp tục ra hoa.

FMAR226 Harmony

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 150-250 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 8-10 ngày
Đường kính hoa: 2-3 cm
Chiều cao cây: 15-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-60 ngày

FMAR227 Fire

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 240-325 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 15-18 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày
FMEL006 Jackpot Gold
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FMAR220 Mix
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Hoa Mây

Nemesia

FMAR112 Gold

FMAR113 Yellow

FMAR114 Orange

FMAR115 Flame

FMAR119 Mix
FNEM020 Mix

FNEM021 White

Poetry

Bonaza
Phù hợp trồng ở điều kiện thời tiết mát, trồng vào chậu
có đường kính chậu 10-15 cm. Cây cho nhiều nhánh
nên không cần ngắt đọt, cây phủ chậu nhanh. Cần che
nắng khi nhiệt độ cao. Đề nghị gieo 4 hạt vào một lỗ.

Là dòng hoa Vạn thọ Pháp bông kép lớn nhất
so với những loại tương tự. Cây ra hoa sớm,
phù hợp trồng với mọi điều kiện thời tiết.
FMAR116 Harmony

FMAR161 Deep Orange

FMAR160 Bee

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 300-400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày

FNEM022 Lavender Pink

FNEM023 Pink

FNEM024 Blue

FNEM025 Deep Pink

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1460-2060 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 2-3 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FMAR162 Bolero

Cúc mặt trời

Melampodium

FMAR221 Yellow

FMAR222 Spry

FMAR223 Gold

FMAR224 Orange

FMAR225 Flame

Hot Pak
Kích cỡ hoa lớn, cánh hoa tròn hơn chủng
loại Million Gold. Hoa ra liên tục.
Cây có chiều cao thấp tự nhiên, đây là sản phẩm
được lai tạo đặc biệt cho những nơi có nhiệt độ và
độ ẩm cao. Điểm đặc biệt của loại hoa này là trồng
vào mùa hè cây vẫn thấp và vẫn tiếp tục ra hoa.

FMAR226 Harmony

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 150-250 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 8-10 ngày
Đường kính hoa: 2-3 cm
Chiều cao cây: 15-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-60 ngày

FMAR227 Fire

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 240-325 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 15-18 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày
FMEL006 Jackpot Gold
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FMAR220 Mix
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mới

Hoa bướm Pansy rũ
Cool Wave
FPAN401 Blue Skies

FPAN402 Red Wing

FPAN403 Violet Wing

FPAN404 White

FMAG010 Sunset Shades
FPAN406 Blueberry Swirl

mới

Cúc Margarita
Akila

FPAN407 Frost

FPAN408 Golden Yellow

mới

mới

Osteospermum

Tỉ lệ nảy mầm cao nhờ hạt giống dễ gieo, không cần phải ngắt đọt.
Trong màu mix sẽ có màu yellow, magicians, rose-red, purple,
lavender, cream và white.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 75-130 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-6 ngày
Đường kính hoa: 6-7 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm. Tán cây: 35-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-85 ngày (mùa xuân)
50-65 ngày (mùa thu)

FPAN409 Purple

FPAN411 Morpho

mới

FPAN412 Fire

FPAN413 Lemon

FPAN416 Raspberry

mới
Là loại Pansy rũ vượt trội hơn những loại tương tự trên thị
trường. Thích hợp trồng chậu treo, cây khỏe, độ rũ của cây dài
tới 70 cm. Ngoài ra, Cool Wave còn có sự vượt trội so với những
những loại khác ở sức sống và khả năng chống chọi qua mùa
đông. Với đặc tính đâm nhánh nhiều, Cool Wave rất phù hợp
trong việc trồng kết hợp với những loại hoa khác hoặc trồng để

FPAN417 Raspberry Swirl

FPAN418 Strawberry Swirl

che phủ mặt đất. Cây hồi phục sớm sau quá trình ngủ đông.
Màu Blue Skies phù hợp trồng với màu Golden Yellow do đặc
tính tương đồng. Khi nhiệt độ ban đêm thấp, sử dụng chất điều
hòa sinh trưởng sẽ làm cho màu hoa đậm nhất. Khi nhiệt độ cao,
sử dụng chất điều hòa sinh trưởng sẽ làm cho màu xanh nhạt
hơn và mắt vàng sẽ lớn hơn. Một số ít hoa sẽ có màu tím đậm ở
lớp cánh hoa phía trên.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 850-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FMAG000 Grand Canyon Mix
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FPAN400 Mix

78

mới

Hoa bướm Pansy rũ
Cool Wave
FPAN401 Blue Skies

FPAN402 Red Wing

FPAN403 Violet Wing

FPAN404 White

FMAG010 Sunset Shades
FPAN406 Blueberry Swirl

mới

Cúc Margarita
Akila

FPAN407 Frost

FPAN408 Golden Yellow

mới

mới

Osteospermum

Tỉ lệ nảy mầm cao nhờ hạt giống dễ gieo, không cần phải ngắt đọt.
Trong màu mix sẽ có màu yellow, magicians, rose-red, purple,
lavender, cream và white.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 75-130 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-6 ngày
Đường kính hoa: 6-7 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm. Tán cây: 35-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-85 ngày (mùa xuân)
50-65 ngày (mùa thu)

FPAN409 Purple

FPAN411 Morpho

mới

FPAN412 Fire

FPAN413 Lemon

FPAN416 Raspberry

mới
Là loại Pansy rũ vượt trội hơn những loại tương tự trên thị
trường. Thích hợp trồng chậu treo, cây khỏe, độ rũ của cây dài
tới 70 cm. Ngoài ra, Cool Wave còn có sự vượt trội so với những
những loại khác ở sức sống và khả năng chống chọi qua mùa
đông. Với đặc tính đâm nhánh nhiều, Cool Wave rất phù hợp
trong việc trồng kết hợp với những loại hoa khác hoặc trồng để

FPAN417 Raspberry Swirl

FPAN418 Strawberry Swirl

che phủ mặt đất. Cây hồi phục sớm sau quá trình ngủ đông.
Màu Blue Skies phù hợp trồng với màu Golden Yellow do đặc
tính tương đồng. Khi nhiệt độ ban đêm thấp, sử dụng chất điều
hòa sinh trưởng sẽ làm cho màu hoa đậm nhất. Khi nhiệt độ cao,
sử dụng chất điều hòa sinh trưởng sẽ làm cho màu xanh nhạt
hơn và mắt vàng sẽ lớn hơn. Một số ít hoa sẽ có màu tím đậm ở
lớp cánh hoa phía trên.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 850-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FMAG000 Grand Canyon Mix

77

FPAN400 Mix

78

Hoa Bướm Pasy

Frizzle Sizzle
Pansy Caùnh Nhuùn

Mammoth
Cây phát triển tốt và nhanh phủ đầy chậu, đường
kính hoa lớn, đặc biệt cây không bị sốc khi thời tiết
và điều kiện trồng thay đổi. Trồng vào chậu có
đường kính lớn sẽ giúp cây phát triển tốt hơn.
Chủng loại thích ứng tốt với những điều kiện canh
tác khác nhau.

PAN100 Mix

Thích hợp với thời tiết lạnh, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-230C
Hạt thô. Trọng lượng 700-800 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 15-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-55 ngày

FPAN301 Lemonade

PAN101 Yellow w/Blotch

PAN105 Blue w/Blotch

PAN106 White w/Blotch

FPAN302 Yellow

FPAN303 Orange

FPAN304 Yellow Blue Swirl

FPAN305 Raspberry

FPAN306 Lemonberry

FPAN307 Grape

Với những màu hoa đậm và cánh hoa nhún, sản
phẩm này thích hợp trồng ở điều kiện thời tiết lạnh.
Cánh hoa sẽ nhún nhiều hơn khi nhiệt độ thấp.

PAN110 Pink Berry

Thích hợp với thời tiết lạnh, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-230C
Hạt thô. Trọng lượng 580-800 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 6 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-55 ngày
PAN111 White

PAN112 Fire

PAN113 Sangria Punch

PAN182 Viva La Violet

PAN206 Yellow

PAN207 Red w/Blotch
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PAN208 Deep Rose w/Blotch

FPAN300 Mix

FPAN308 Blue

FPAN309 Burgundy

80

Hoa Bướm Pasy

Frizzle Sizzle
Pansy Caùnh Nhuùn

Mammoth
Cây phát triển tốt và nhanh phủ đầy chậu, đường
kính hoa lớn, đặc biệt cây không bị sốc khi thời tiết
và điều kiện trồng thay đổi. Trồng vào chậu có
đường kính lớn sẽ giúp cây phát triển tốt hơn.
Chủng loại thích ứng tốt với những điều kiện canh
tác khác nhau.

PAN100 Mix

Thích hợp với thời tiết lạnh, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-230C
Hạt thô. Trọng lượng 700-800 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 15-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-55 ngày

FPAN301 Lemonade

PAN101 Yellow w/Blotch

PAN105 Blue w/Blotch

PAN106 White w/Blotch

FPAN302 Yellow

FPAN303 Orange

FPAN304 Yellow Blue Swirl

FPAN305 Raspberry

FPAN306 Lemonberry

FPAN307 Grape

Với những màu hoa đậm và cánh hoa nhún, sản
phẩm này thích hợp trồng ở điều kiện thời tiết lạnh.
Cánh hoa sẽ nhún nhiều hơn khi nhiệt độ thấp.

PAN110 Pink Berry

Thích hợp với thời tiết lạnh, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-230C
Hạt thô. Trọng lượng 580-800 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 6 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-55 ngày
PAN111 White

PAN112 Fire

PAN113 Sangria Punch

PAN182 Viva La Violet

PAN206 Yellow

PAN207 Red w/Blotch
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PAN208 Deep Rose w/Blotch

FPAN300 Mix

FPAN308 Blue

FPAN309 Burgundy
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FPEN021 White

FPEN022 Light Lavender

FPEN024 Deep Pink

Butterfly
Với đường kính hoa 7 cm hình ngôi sao, dòng sản phẩm này tăng thêm sự hấp dẫn
cho chậu hoa. Cây khỏe nên có thể chịu được nhiệt độ và độ ẩm cao. Cây chịu
nắng toàn phần. Thu hút bướm và chim ruồi.

FPEN020 Mix

Thích hợp thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 950-1150 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-7 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 30-55 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày
FPEN025 Deep Rose

FPEN026 Red

FPEN027 Orchid

Diễm châu

FPEN061 Dark Red

FPEN062 Violet

Lucky Star
mới

81 FPEN066 White IMP

FPEN068 Lipstick

FPEN063 Deep Pink

Pentas

FPEN064 Pink

FPEN065 Lavender

Chủng loại có thời gian ra hoa sớm so với những
loại Diễm Châu khác trên thị trường. Hoa nở liên
tục, đặc biệt hoa nở sau không che khuất những
bông hoa đã nở trước nhìn chậu hoa rất bắt mắt.
Màu Deep Pink ra hoa sớm nhất, màu Pink ra
hoa trễ nhất nhưng thời gian ra hoa của tất cả các
màu chỉ trong vòng 7 ngày.
Thích hợp thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 950-1150 hạt/gr
Phủ hạt: không
Nảy mầm: 5-6 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-55 ngày

Dạ yên thảo

Petunia

FPEN060 Mix

FPEN021 White

FPEN022 Light Lavender

FPEN024 Deep Pink

Butterfly
Với đường kính hoa 7 cm hình ngôi sao, dòng sản phẩm này tăng thêm sự hấp dẫn
cho chậu hoa. Cây khỏe nên có thể chịu được nhiệt độ và độ ẩm cao. Cây chịu
nắng toàn phần. Thu hút bướm và chim ruồi.

FPEN020 Mix

Thích hợp thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 950-1150 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-7 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 30-55 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày
FPEN025 Deep Rose

FPEN026 Red

FPEN027 Orchid

Diễm châu

FPEN061 Dark Red

FPEN062 Violet

Lucky Star
mới

81 FPEN066 White IMP

FPEN068 Lipstick

FPEN063 Deep Pink

Pentas

FPEN064 Pink

FPEN065 Lavender

Chủng loại có thời gian ra hoa sớm so với những
loại Diễm Châu khác trên thị trường. Hoa nở liên
tục, đặc biệt hoa nở sau không che khuất những
bông hoa đã nở trước nhìn chậu hoa rất bắt mắt.
Màu Deep Pink ra hoa sớm nhất, màu Pink ra
hoa trễ nhất nhưng thời gian ra hoa của tất cả các
màu chỉ trong vòng 7 ngày.
Thích hợp thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 950-1150 hạt/gr
Phủ hạt: không
Nảy mầm: 5-6 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-55 ngày

Dạ yên thảo

Petunia

FPEN060 Mix

mới

Double

Petunia Grandiﬂora

Chủng loại cho nhiều màu sắc đa dạng bao gồm cả màu viền và
màu đỏ, riêng đối với màu viền lá có hình răng cưa tạo nên sự khác
biệt. Cây cho nhiều nhánh, hoa kép, đường kính hoa lớn từ 10-13
cm. Thoạt nhìn trông giống như hoa Cẩm chướng (Carnation).
Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-280C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 950 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 10-13 cm
Chiều cao cây: 25-38 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày

FPET010 Double Cascade Valentine

FPET019 Neon Rose

FPET022 Appleblossom

Hera
FPET026 Sky Blue

FPET030 Red

FPET001 Glorious Mix

FPET020 Rose

FPET023 Mix

Petunia Grandiﬂora

Với sự đa dạng về màu sắc Dạ yên thảo là sự lựa chọn không thể
thiếu của các nhà vườn, cây khỏe, cho nhiều nhánh, đường kính hoa
lớn là những ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm này. Với đặc tính
cây khỏe dòng hoa này có thể hạn chế được sự xuất hiện của bệnh
thối xám (Botrytis).

FPET032 Pink

FPET035 White

mới
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FPET004 Pirouette Rose

FPET027 Burgundy

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 900-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 25-38 cm Tán cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

FPET033 Salmon

FPET002 Pirouette Purple

FPET025 Midnight

mới

FPET006 Pirouette Red
FPET037 Violet

FPET092 Rose Morn

FPET097 Coral Morn

FPET098 Purple

FPET099 Red Morn
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mới

Double

Petunia Grandiﬂora

Chủng loại cho nhiều màu sắc đa dạng bao gồm cả màu viền và
màu đỏ, riêng đối với màu viền lá có hình răng cưa tạo nên sự khác
biệt. Cây cho nhiều nhánh, hoa kép, đường kính hoa lớn từ 10-13
cm. Thoạt nhìn trông giống như hoa Cẩm chướng (Carnation).
Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-280C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 950 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 10-13 cm
Chiều cao cây: 25-38 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày

FPET010 Double Cascade Valentine

FPET019 Neon Rose

FPET022 Appleblossom

Hera
FPET026 Sky Blue

FPET030 Red

FPET001 Glorious Mix

FPET020 Rose

FPET023 Mix

Petunia Grandiﬂora

Với sự đa dạng về màu sắc Dạ yên thảo là sự lựa chọn không thể
thiếu của các nhà vườn, cây khỏe, cho nhiều nhánh, đường kính hoa
lớn là những ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm này. Với đặc tính
cây khỏe dòng hoa này có thể hạn chế được sự xuất hiện của bệnh
thối xám (Botrytis).

FPET032 Pink

FPET035 White

mới

83

FPET004 Pirouette Rose

FPET027 Burgundy

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 900-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 25-38 cm Tán cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

FPET033 Salmon

FPET002 Pirouette Purple

FPET025 Midnight

mới

FPET006 Pirouette Red
FPET037 Violet

FPET092 Rose Morn

FPET097 Coral Morn

FPET098 Purple

FPET099 Red Morn
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FPET055 Red

FPET056 Pink

FPET057 Peppermint

FPET300 Mix

FPET301 Red

FPET302 Rose

FPET303 White

FPET304 Blue

FPET305 Deep Pink

FPET306 Deep Salmon

FPET307 Rose Picotee

FPET058 Sugar

mới
FPET059 Blue

FPET060 Mix

Hera veined

mới

FPET061 Blueberry Sundae

Petunia Grandiﬂora

Điểm nổi bật của dòng hoa này là đường kính hoa
lớn, cánh hoa có gân làm phong phú thêm cho
bộ sưu tập hoa Dạ yên thảo.

FPET308 Burgundy Picotee

FPET309 Red Picotee

FPET310 Violet Picotee

FPET311 Blue Picotee

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 25-38 cm Tán cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Capella
Petunia Grandiﬂora
Hầu hết hoa Dạ yên thảo đều cần dùng chất điều hòa sinh trưởng. Tuy nhiên, dòng hoa này có dáng cây thấp, cây
phát tán đều nên không cần sử dụng chất điều hoa sinh trưởng. Dòng này đã được cải thiện và khắc phục những
nhược điểm của hoa Dạ yên thảo đứng nên đã giảm được chi phí sản xuất. Màu Deep Pink giống như màu Rose khi
cường độ ánh sáng thấp, khi cường độ ánh sáng cao màu Rose sẽ đậm hơn màu Deep Pink.

FPET062 Raspberry Sundae
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FPET063 Orchid

FPET064 Strawberry Sundae

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-280C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 750-1300 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 8-9 cm
Chiều cao cây: 15-25 cm Tán cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
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FPET055 Red

FPET056 Pink

FPET057 Peppermint

FPET300 Mix

FPET301 Red

FPET302 Rose

FPET303 White

FPET304 Blue

FPET305 Deep Pink

FPET306 Deep Salmon

FPET307 Rose Picotee

FPET058 Sugar

mới
FPET059 Blue

FPET060 Mix

Hera veined

mới

FPET061 Blueberry Sundae

Petunia Grandiﬂora

Điểm nổi bật của dòng hoa này là đường kính hoa
lớn, cánh hoa có gân làm phong phú thêm cho
bộ sưu tập hoa Dạ yên thảo.

FPET308 Burgundy Picotee

FPET309 Red Picotee

FPET310 Violet Picotee

FPET311 Blue Picotee

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 25-38 cm Tán cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Capella
Petunia Grandiﬂora
Hầu hết hoa Dạ yên thảo đều cần dùng chất điều hòa sinh trưởng. Tuy nhiên, dòng hoa này có dáng cây thấp, cây
phát tán đều nên không cần sử dụng chất điều hoa sinh trưởng. Dòng này đã được cải thiện và khắc phục những
nhược điểm của hoa Dạ yên thảo đứng nên đã giảm được chi phí sản xuất. Màu Deep Pink giống như màu Rose khi
cường độ ánh sáng thấp, khi cường độ ánh sáng cao màu Rose sẽ đậm hơn màu Deep Pink.

FPET062 Raspberry Sundae
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FPET063 Orchid

FPET064 Strawberry Sundae

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-280C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 750-1300 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 8-9 cm
Chiều cao cây: 15-25 cm Tán cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
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Hera star
Petunia Grandiﬂora
Là dòng hoa Dạ yên thảo đứng được ưa chuộng trên
thị trường do cánh hoa có sọc. Với đặc tính cây khỏe
và hoa nở đồng đều. Dạ yên thảo sọc là chủng loại
được hầu hết các nhà vườn lựa chọn.
FPET401 Blue

FPET402 Burgundy

FPET403 Deep Rose

FPET404 Deep Pink

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 700-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-60 ngày

FPET071 Blue Star

mới
FPET406 Purple

FPET407 Red

FPET409 Burgundy Vein

FPET410 Purple Vein

FPET070 Star Mix

FPET411 Salmon Vein

FPET412 Red Star

FPET072 Red Star

FPET073 Crimson Star

FPET074 Rose Star

FPET075 Purple Star

FPET076 Burgundy Star

FPET413 Rose Star

Hera frost
Petunia Grandiﬂora

SUCCESS 3600
Cánh hoa có viền trắng tạo nên sự tương
phản đặc biệt, điều này làm cho chậu hoa
thêm phần lộng lẫy.

Petunia Grandiﬂora
Dáng cây và tán cây đồng đều nhìn từ các bên, hoa nở
sớm, đường kính hoa lớn, có nhiều màu để lựa chọn.
Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 10-12 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-60 ngày

FPET405 Light Yellow

FPET089 Frost Mix

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 700-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 25-38 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt):35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
FPET080 Fire Frost

FPET081 Velvet Frost

FPET086 Rose Frost

FPET087 Burgundy Frost

FPET400 Mix
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FPET408 White

FPET082 Blue Frost

FPET083 Cherry Frost

FPET085 Red Frost

88

Hera star
Petunia Grandiﬂora
Là dòng hoa Dạ yên thảo đứng được ưa chuộng trên
thị trường do cánh hoa có sọc. Với đặc tính cây khỏe
và hoa nở đồng đều. Dạ yên thảo sọc là chủng loại
được hầu hết các nhà vườn lựa chọn.
FPET401 Blue

FPET402 Burgundy

FPET403 Deep Rose

FPET404 Deep Pink

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 700-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-60 ngày

FPET071 Blue Star

mới
FPET406 Purple

FPET407 Red

FPET409 Burgundy Vein

FPET410 Purple Vein

FPET070 Star Mix

FPET411 Salmon Vein

FPET412 Red Star

FPET072 Red Star

FPET073 Crimson Star

FPET074 Rose Star

FPET075 Purple Star

FPET076 Burgundy Star

FPET413 Rose Star

Hera frost
Petunia Grandiﬂora

SUCCESS 3600
Cánh hoa có viền trắng tạo nên sự tương
phản đặc biệt, điều này làm cho chậu hoa
thêm phần lộng lẫy.

Petunia Grandiﬂora
Dáng cây và tán cây đồng đều nhìn từ các bên, hoa nở
sớm, đường kính hoa lớn, có nhiều màu để lựa chọn.
Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 10-12 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-60 ngày

FPET405 Light Yellow

FPET089 Frost Mix

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 700-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 25-38 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt):35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
FPET080 Fire Frost

FPET081 Velvet Frost

FPET086 Rose Frost

FPET087 Burgundy Frost

FPET400 Mix
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FPET408 White

FPET082 Blue Frost

FPET083 Cherry Frost

FPET085 Red Frost
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FPET176 Neon Rose

FPET178 Burgundy Vein

FPET179 Pearl Vein

mới

Dạ yên thảo rũ
Venus

mới

FPET177 Sky Blue
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Cây khỏe, đường kính hoa lớn, độ rũ sâu, sự đồng nhất là những đặc điểm nổi bật của
dòng sản phẩm này. Nên trồng vào chậu có đường kính lớn để đảm bảo sự phát triển tốt
nhất cho cây.
Màu Blue có một vài hoa sẽ có màu nhạt hơn.
Màu Burgundy Star có đặc tính của dòng hoa Dạ yên thảo sọc đứng, nên sẽ có một ít
hoa có màu tím hoặc là màu trắng.
Màu Pink Passion là màu có thời gian ra hoa sớm hơn từ 8-10 ngày so với màu Pink khi
trồng ở điều kiện ngày dài. Đặc tính của màu này tương tự như màu Neon Rose.
Thân cây của màu Plum Vein sẽ hơi đứng hơn so với những màu khác.
Màu Silver phù hợp trồng trang trí cảnh quan.
Màu Yellow từ hạt sẽ cho nhiều nhánh và rễ khỏe hơn so với loại giâm cành, đường kính
hoa tương tự như màu Red IMP.
Màu Pink Vein hoa sẽ to hơn, màu hoa sẽ đậm hơn khi trồng ở điều kiện thời tiết mát,
lạnh.
Màu Violet Improved: khắc phục những nhược điểm của màu Violet cũ, Violet
Improved cho nhiều nhánh hơn, rút ngắn thời gian canh tác, chiều cao cây thấp hơn, dễ
chăm sóc, màu hoa đậm hơn. Thời gian ra hoa chậm hơn màu cũ 2-3 ngày.
Màu Red Improved: Cây cho nhiều nhánh, màu hoa đậm, dáng cây mềm mại, lá màu
xanh đậm, tỉ lệ nảy mầm cao và đồng đều là những ưu điểm vượt trội của màu Red
Improved.
Màu Rose Star: cây được lai tạo bởi 2 dòng hoa dạ yên thảo đứng và rũ, do vậy cây
cho nhiều nhánh, sai hoa. Tán cây tròn đều nên hoa được nhìn thấy ở tất cả các vị trí.
Ngoài ra, cây ra hoa sớm do không bị ảnh hưởng bởi thời gian chiếu sáng trong ngày.
Đường kính hoa lớn, màu hoa ổn định, cây phát triển và phủ đầy chậu hoa nhanh.
Trồng được ở tất cả các khu vực.
Màu Sky Bue: hoa có tông màu của tím nhạt và xanh da trời. Hoa có màu đậm hơn khi
trồng ở điều kiện thời tiết lạnh và cường độ chiếu sáng thấp. Yêu cầu chiếu sáng 9.5
giờ/ngày. Cây phát triển tốt nhất khi trồng ở điều kiện mát, lạnh.
Cây rũ sâu: 70-90 cm.
Thích hợp với điều kiện thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-280C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-8 cm
Chiều cao cây: 15-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FPET181 White

FPET180 Mix

FPET182 Lavender

FPET183 Sugar Plum

mới

FPET184 Rose

FPET189 Red IMP

FPET216 Violet IMP

FPET901 Red Velour

FPET185 Blue

FPET212 Coral Reef

FPET217 Burgundy Star

FPET903 Burgundy Velour

FPET186 Pink

FPET187 Purple

FPET213 Plum Vein

FPET214 Rosy Dawn

FPET218 Pink Passion

FPET902 Berry Velour

FPET219 Silver

FPET904 Pink Vein

FPET188 Rose Star

FPET215 Pink Morn

FPET220 Yellow

FPET087 Burgundy Frost
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FPET176 Neon Rose

FPET178 Burgundy Vein

FPET179 Pearl Vein

mới

Dạ yên thảo rũ
Venus

mới

FPET177 Sky Blue

89

Cây khỏe, đường kính hoa lớn, độ rũ sâu, sự đồng nhất là những đặc điểm nổi bật của
dòng sản phẩm này. Nên trồng vào chậu có đường kính lớn để đảm bảo sự phát triển tốt
nhất cho cây.
Màu Blue có một vài hoa sẽ có màu nhạt hơn.
Màu Burgundy Star có đặc tính của dòng hoa Dạ yên thảo sọc đứng, nên sẽ có một ít
hoa có màu tím hoặc là màu trắng.
Màu Pink Passion là màu có thời gian ra hoa sớm hơn từ 8-10 ngày so với màu Pink khi
trồng ở điều kiện ngày dài. Đặc tính của màu này tương tự như màu Neon Rose.
Thân cây của màu Plum Vein sẽ hơi đứng hơn so với những màu khác.
Màu Silver phù hợp trồng trang trí cảnh quan.
Màu Yellow từ hạt sẽ cho nhiều nhánh và rễ khỏe hơn so với loại giâm cành, đường kính
hoa tương tự như màu Red IMP.
Màu Pink Vein hoa sẽ to hơn, màu hoa sẽ đậm hơn khi trồng ở điều kiện thời tiết mát,
lạnh.
Màu Violet Improved: khắc phục những nhược điểm của màu Violet cũ, Violet
Improved cho nhiều nhánh hơn, rút ngắn thời gian canh tác, chiều cao cây thấp hơn, dễ
chăm sóc, màu hoa đậm hơn. Thời gian ra hoa chậm hơn màu cũ 2-3 ngày.
Màu Red Improved: Cây cho nhiều nhánh, màu hoa đậm, dáng cây mềm mại, lá màu
xanh đậm, tỉ lệ nảy mầm cao và đồng đều là những ưu điểm vượt trội của màu Red
Improved.
Màu Rose Star: cây được lai tạo bởi 2 dòng hoa dạ yên thảo đứng và rũ, do vậy cây
cho nhiều nhánh, sai hoa. Tán cây tròn đều nên hoa được nhìn thấy ở tất cả các vị trí.
Ngoài ra, cây ra hoa sớm do không bị ảnh hưởng bởi thời gian chiếu sáng trong ngày.
Đường kính hoa lớn, màu hoa ổn định, cây phát triển và phủ đầy chậu hoa nhanh.
Trồng được ở tất cả các khu vực.
Màu Sky Bue: hoa có tông màu của tím nhạt và xanh da trời. Hoa có màu đậm hơn khi
trồng ở điều kiện thời tiết lạnh và cường độ chiếu sáng thấp. Yêu cầu chiếu sáng 9.5
giờ/ngày. Cây phát triển tốt nhất khi trồng ở điều kiện mát, lạnh.
Cây rũ sâu: 70-90 cm.
Thích hợp với điều kiện thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-280C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-8 cm
Chiều cao cây: 15-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FPET181 White

FPET180 Mix

FPET182 Lavender

FPET183 Sugar Plum

mới

FPET184 Rose

FPET189 Red IMP

FPET216 Violet IMP

FPET901 Red Velour

FPET185 Blue

FPET212 Coral Reef

FPET217 Burgundy Star

FPET903 Burgundy Velour

FPET186 Pink

FPET187 Purple

FPET213 Plum Vein

FPET214 Rosy Dawn

FPET218 Pink Passion

FPET902 Berry Velour

FPET219 Silver

FPET904 Pink Vein

FPET188 Rose Star

FPET215 Pink Morn

FPET220 Yellow

FPET087 Burgundy Frost
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mới
Là sản phẩm Dạ yên thảo rũ có thời gian ra hoa sớm nhất. Cây hồi
phục nhanh khi tưới nước mạnh hoặc gặp mưa so với những dòng
Dạ yên thảo rũ khác. Cây vẫn phát triển tốt mặc dù trồng ở những nơi
có không gian hẹp hoặc chậu có đường kính nhỏ. Thích hợp trồng
chậu treo và những chậu có đường kính lớn.
Là dòng hoa đáp ứng rất tốt với chất điều hòa sinh trưởng. Khi sử
dụng chất này, cây sẽ cho nhánh và hoa nhiều hơn, tán cây đều và
tròn hơn.
Màu Coral Crush: vẫn duy trì được màu sắc trong điều kiện cường
độ ánh sáng cao.
Màu Denim: là màu xanh tím khi ở điều kiện nhiệt độ và cường độ
ánh sáng thấp cũng như khi được trồng trong nhà kính. Màu hoa sẽ
thay đổi sang màu tím nhạt khi được trồng ở cường độ ánh sáng và
nhiệt độ cao.
Màu Yellow: từ hạt sẽ cho nhiều nhánh và rễ khỏe hơn so với loại
giâm cành.
Cây rũ sâu: 75-90 cm.

FPET110 Mix

Queen

FPET129 Purple Vein

Là dòng hoa Dạ yên thảo rũ có những đặc điểm nổi bật như: ít bị
ảnh hưởng bởi thời gian chiếu sáng trong ngày, chiều cao cây
thấp, ra hoa liên tục, độ rũ sâu tạo nên sự khác biệt so với những
chủng loại tương tự.
Màu Red: của dòng hoa này cây khỏe hơn so với màu Red của
những loại Dạ yên thảo rũ khác.
Màu White: có thể sẽ có một ít hoa màu phớt hồng tùy thuộc vào
điều kiện thời tiết.
Cây rũ sâu: 50-60 cm.

Thích hợp với điều kiện thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 18-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 650-850 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-10 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 10-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-75 ngày

FPET114 Pink Shades

Shock Wave
FPET120 Mix

FPET111 Coconut

FPET112 Coral Crush

FPET113 Rose
FPET121 Purple

FPET115 Pink Vein
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FPET116 Red

FPET117 Denim

FPET118 Deep Purple

FPET122 Blue

FPET128 White

FPET123 Coral

FPET124 Red

FPET125 Lavender
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mới
Là sản phẩm Dạ yên thảo rũ có thời gian ra hoa sớm nhất. Cây hồi
phục nhanh khi tưới nước mạnh hoặc gặp mưa so với những dòng
Dạ yên thảo rũ khác. Cây vẫn phát triển tốt mặc dù trồng ở những nơi
có không gian hẹp hoặc chậu có đường kính nhỏ. Thích hợp trồng
chậu treo và những chậu có đường kính lớn.
Là dòng hoa đáp ứng rất tốt với chất điều hòa sinh trưởng. Khi sử
dụng chất này, cây sẽ cho nhánh và hoa nhiều hơn, tán cây đều và
tròn hơn.
Màu Coral Crush: vẫn duy trì được màu sắc trong điều kiện cường
độ ánh sáng cao.
Màu Denim: là màu xanh tím khi ở điều kiện nhiệt độ và cường độ
ánh sáng thấp cũng như khi được trồng trong nhà kính. Màu hoa sẽ
thay đổi sang màu tím nhạt khi được trồng ở cường độ ánh sáng và
nhiệt độ cao.
Màu Yellow: từ hạt sẽ cho nhiều nhánh và rễ khỏe hơn so với loại
giâm cành.
Cây rũ sâu: 75-90 cm.

FPET110 Mix

Queen

FPET129 Purple Vein

Là dòng hoa Dạ yên thảo rũ có những đặc điểm nổi bật như: ít bị
ảnh hưởng bởi thời gian chiếu sáng trong ngày, chiều cao cây
thấp, ra hoa liên tục, độ rũ sâu tạo nên sự khác biệt so với những
chủng loại tương tự.
Màu Red: của dòng hoa này cây khỏe hơn so với màu Red của
những loại Dạ yên thảo rũ khác.
Màu White: có thể sẽ có một ít hoa màu phớt hồng tùy thuộc vào
điều kiện thời tiết.
Cây rũ sâu: 50-60 cm.

Thích hợp với điều kiện thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 18-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 650-850 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-10 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 10-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-75 ngày

FPET114 Pink Shades

Shock Wave
FPET120 Mix

FPET111 Coconut

FPET112 Coral Crush

FPET113 Rose
FPET121 Purple

FPET115 Pink Vein
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FPET116 Red

FPET117 Denim

FPET118 Deep Purple

FPET122 Blue

FPET128 White

FPET123 Coral

FPET124 Red

FPET125 Lavender
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mới

FPET161 Blue

FPET162 White

FPET163 Coral

FPET164 Lavender

FPET165 Magenta

FPET166 Pink

FPET167 Purple

FPET168 Rose

FPET508 Lime

Galaxy
* Những đặc điểm nổi bật:
- Thời gian ra hoa sớm và liên tục ngay cả trong điều kiện ngày ngắn.
- Tán cây dày nên phủ chậu nhanh, độ rũ sâu, cây khỏe.
- Thích hợp trồng ở mọi thời tiết.
- Thời gian ra hoa từ ngày gieo hạt: 9-11 tuần.

Trilogy
Cây khỏe, dễ chăm sóc, đường kính hoa lớn, cánh hoa dày.
Tán cây lớn (50-60cm) nhìn giống hình chóp nón. Cây rũ sâu
30-40 cm.
Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 650-850 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-10 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 15-28 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-70 ngày

FPET501 Salmon Morn FPET502 Lavender Pink
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FPET503 Rose

Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc. Trọng lượng: 700-900 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-7.5 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày
FPET507 White

FPET504 Blue

FPET505 Purple

FPET506 Scarlet

FPET169 Rose Pink

FPET170 Scarlet
FPET087 Burgundy Frost
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mới

FPET161 Blue

FPET162 White

FPET163 Coral

FPET164 Lavender

FPET165 Magenta

FPET166 Pink

FPET167 Purple

FPET168 Rose

FPET508 Lime

Galaxy
* Những đặc điểm nổi bật:
- Thời gian ra hoa sớm và liên tục ngay cả trong điều kiện ngày ngắn.
- Tán cây dày nên phủ chậu nhanh, độ rũ sâu, cây khỏe.
- Thích hợp trồng ở mọi thời tiết.
- Thời gian ra hoa từ ngày gieo hạt: 9-11 tuần.

Trilogy
Cây khỏe, dễ chăm sóc, đường kính hoa lớn, cánh hoa dày.
Tán cây lớn (50-60cm) nhìn giống hình chóp nón. Cây rũ sâu
30-40 cm.
Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 650-850 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-10 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 15-28 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-70 ngày

FPET501 Salmon Morn FPET502 Lavender Pink
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FPET503 Rose

Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc. Trọng lượng: 700-900 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-7.5 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày
FPET507 White

FPET504 Blue

FPET505 Purple

FPET506 Scarlet

FPET169 Rose Pink

FPET170 Scarlet
FPET087 Burgundy Frost
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FPET230 Mix

Success
Làm đa dạng thêm dòng hoa Dạ yên thảo rũ. Với tán cây tròn
đều, độ rũ không sâu, chủng loại này đáp ứng yêu cầu của
những nhà vườn có ít diện tích canh tác. Ra hoa đồng đều và
sớm hơn những loại trên thị trường 7 ngày.

FPET231 Burgundy

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000-1100 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 6-8 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm Độ rũ: 35-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FPET232 Red

FPET238 Salmon

FPET241 Violet

Wave
Đặc điểm của dòng hoa rũ này là hoa nở dọc theo các nhánh và nở liên tục. Dòng Wave phù hợp trồng
được ở cả hai điều kiện thời tiết nóng và lạnh.
Màu Lavender: thời gian ra hoa tương tự như màu Misty Lilac.
Màu Misty Lilac: hoa có thể xuất hiện một ít điểm trắng khi cây được trồng ở cường độ ánh sáng cao hoặc
sử dụng chất điều hòa sinh trưởng. Chiều cao cây của màu này cao hơn những màu khác.
Màu Purple: cần thời gian chiếu sáng trong ngày từ 10-11 giờ và ra hoa sớm hơn màu Purple Classic từ
12 - 14 ngày.
Màu Purple Classic: ra hoa trễ hơn khoảng 7 ngày so với màu Lavender và Misty Lilac.
Màu Carmine Velour: cây khỏe, dáng cây rũ sâu, hoa có màu hồng sen đậm, yêu cầu thời gian chiếu sáng
13 giờ/ngày. Cây phát triển tốt nhất khi trồng ở điều kiện mát, lạnh.
Cây rũ sâu: 90-120 cm.

mới

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 12-18 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-60 ngày

FPET233 Blue

FPET242 White

FPET244 Pink
FPET198 Carmine Verlour

FPET235 Rose
FPET245 Silver Vein
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FPET191 Misty Lilac

FPET192 Lavender

FPET194 Purple

FPET195 Pink

FPET197Burgundy
Purple Classic
FPET087
Frost 96

FPET230 Mix

Success
Làm đa dạng thêm dòng hoa Dạ yên thảo rũ. Với tán cây tròn
đều, độ rũ không sâu, chủng loại này đáp ứng yêu cầu của
những nhà vườn có ít diện tích canh tác. Ra hoa đồng đều và
sớm hơn những loại trên thị trường 7 ngày.

FPET231 Burgundy

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000-1100 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 6-8 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm Độ rũ: 35-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FPET232 Red

FPET238 Salmon

FPET241 Violet

Wave
Đặc điểm của dòng hoa rũ này là hoa nở dọc theo các nhánh và nở liên tục. Dòng Wave phù hợp trồng
được ở cả hai điều kiện thời tiết nóng và lạnh.
Màu Lavender: thời gian ra hoa tương tự như màu Misty Lilac.
Màu Misty Lilac: hoa có thể xuất hiện một ít điểm trắng khi cây được trồng ở cường độ ánh sáng cao hoặc
sử dụng chất điều hòa sinh trưởng. Chiều cao cây của màu này cao hơn những màu khác.
Màu Purple: cần thời gian chiếu sáng trong ngày từ 10-11 giờ và ra hoa sớm hơn màu Purple Classic từ
12 - 14 ngày.
Màu Purple Classic: ra hoa trễ hơn khoảng 7 ngày so với màu Lavender và Misty Lilac.
Màu Carmine Velour: cây khỏe, dáng cây rũ sâu, hoa có màu hồng sen đậm, yêu cầu thời gian chiếu sáng
13 giờ/ngày. Cây phát triển tốt nhất khi trồng ở điều kiện mát, lạnh.
Cây rũ sâu: 90-120 cm.

mới

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 12-18 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-60 ngày

FPET233 Blue

FPET242 White

FPET244 Pink
FPET198 Carmine Verlour

FPET235 Rose
FPET245 Silver Vein
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FPET191 Misty Lilac

FPET192 Lavender

FPET194 Purple

FPET195 Pink

FPET197Burgundy
Purple Classic
FPET087
Frost 96

FPET141 Evening Scentsation
Dáng cây hơi rũ, nhánh khỏe, hoa ra kín chậu, hoa có màu
xanh tím rất ấn tượng. Có mùi thơm của hoa Dạ lan hương,
hoa hồng và sự ngọt ngào của mật ong. Càng về chiều mùi
thơm sẽ mạnh hơn và tiếp tục duy trì vào những ngày sau.
Từng cá nhân sẽ cảm nhận mùi thơm khác nhau. Mùi thơm sẽ
lan tỏa từ sáng đến tối.
Yêu cầu 11 tiếng chiếu sáng trong ngày để ra hoa. Thích hợp
trồng vào chậu treo, chậu có đường kính lớn và trồng trang trí
cảnh quan.

Tidal Wave
Daï yeân thaûo leo
Thích hợp trồng thảm hoặc trồng vào chậu có đường
kính lớn và làm khung để cây có thể leo (chiều cao 60 90cm). Chiều cao cây cũng còn tùy thuộc vào khoảng
cách trồng, khoảng cách càng gần thì cây càng cao.
Tán cây to, cây nhanh hồi phục sau trời mưa.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng: 650-850 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-10 ngày
Chiều cao cây: 15-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-75 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 50-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

Fuseables
Với phương pháp kỹ thuật bọc hạt mới, bọc những hạt bọc nhỏ
trong cùng một hạt bọc lớn, điều này giúp nâng cao chất lượng
hạt giống cũng như tiết kiệm được chi phí sản xuất. Thêm vào
đó, nhà vườn sẽ có những chậu hoa được kết hợp bởi các loại
hoa khác nhau hoặc các màu khác nhau một cách rất tự nhiên.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 40-60hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Chiều cao cây: 15-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày
FFUS004 Ooh La La

FPET700 Mix

FPET701 Cherry

FPET702 Hot Pink

FPET703 Red Velour

FPET704 Purple

FPET705 Silver

FPET101 Combo Blue
Được chọn để trồng kết hợp với những màu khác của Dạ yên thảo
rũ. Với đặc điểm đường kính hoa lớn, màu hoa đậm, cây cho
nhánh nhiều. Thời gian ra hoa tương tự như mã số FPET185, cần
tối thiểu 10.5 giờ chiếu sáng để ra hoa. Rũ sâu: 0.7-1 m.
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Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Phủ hạt: Không
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000-1200 hạt/gr
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-7 cm
Chiều cao cây: 15-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FPET087 Burgundy Frost
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FPET141 Evening Scentsation
Dáng cây hơi rũ, nhánh khỏe, hoa ra kín chậu, hoa có màu
xanh tím rất ấn tượng. Có mùi thơm của hoa Dạ lan hương,
hoa hồng và sự ngọt ngào của mật ong. Càng về chiều mùi
thơm sẽ mạnh hơn và tiếp tục duy trì vào những ngày sau.
Từng cá nhân sẽ cảm nhận mùi thơm khác nhau. Mùi thơm sẽ
lan tỏa từ sáng đến tối.
Yêu cầu 11 tiếng chiếu sáng trong ngày để ra hoa. Thích hợp
trồng vào chậu treo, chậu có đường kính lớn và trồng trang trí
cảnh quan.

Tidal Wave
Daï yeân thaûo leo
Thích hợp trồng thảm hoặc trồng vào chậu có đường
kính lớn và làm khung để cây có thể leo (chiều cao 60 90cm). Chiều cao cây cũng còn tùy thuộc vào khoảng
cách trồng, khoảng cách càng gần thì cây càng cao.
Tán cây to, cây nhanh hồi phục sau trời mưa.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng: 650-850 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-10 ngày
Chiều cao cây: 15-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-75 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 50-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

Fuseables
Với phương pháp kỹ thuật bọc hạt mới, bọc những hạt bọc nhỏ
trong cùng một hạt bọc lớn, điều này giúp nâng cao chất lượng
hạt giống cũng như tiết kiệm được chi phí sản xuất. Thêm vào
đó, nhà vườn sẽ có những chậu hoa được kết hợp bởi các loại
hoa khác nhau hoặc các màu khác nhau một cách rất tự nhiên.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 18-300C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 40-60hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Chiều cao cây: 15-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày
FFUS004 Ooh La La

FPET700 Mix

FPET701 Cherry

FPET702 Hot Pink

FPET703 Red Velour

FPET704 Purple

FPET705 Silver

FPET101 Combo Blue
Được chọn để trồng kết hợp với những màu khác của Dạ yên thảo
rũ. Với đặc điểm đường kính hoa lớn, màu hoa đậm, cây cho
nhánh nhiều. Thời gian ra hoa tương tự như mã số FPET185, cần
tối thiểu 10.5 giờ chiếu sáng để ra hoa. Rũ sâu: 0.7-1 m.
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Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Phủ hạt: Không
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 1000-1200 hạt/gr
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 5-7 cm
Chiều cao cây: 15-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày

FPET087 Burgundy Frost
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Ethnie
Cây thấp tự nhiên, hoa nở sớm và đồng loạt,
không cần sử dụng chất điều hòa sinh trưởng.

Thanh trúc

Phlox

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 700-950 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1-2 cm
Chiều cao cây: 20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày

FPHL081 White

FPHL082 Light Blue

FPHL083 Salmon

FPHL084 Purple Violet

FPHL085 Scarlet

FPHL086 Dark Rose

FPHL080 Mix

Promise
Đặc điểm của cây là cho nhiều hoa kép và
bán kép, cây khỏe và hoa bền. Phù hợp
trồng chậu có đường kính 10-15 cm.
FPHL040 Mix

21st Century

FPHL046 Blue

FPHL048 Crimson

FPHL043 Pink

FPHL044 Scarlet

Thích hợp trồng ở những nơi có điều kiện thời tiết mát, lạnh. Dòng
hoa này có màu sắc rực rỡ, cây khỏe, nhánh nhiều. Trong điều kiện
ngày dài, tất cả các màu đều cho hoa nở sớm và đồng loạt.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 500-850 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 2-2.5 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

FPHL061 White

FPHL062 Rose

FPHL063 Peach

FPET049 White

FPHL065 Pink

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 700-950 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-55 ngày
FPHL060 Mix
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FPHL064 Lilac

FPHL066 Scarlet
FPET087 Burgundy Frost100

Ethnie
Cây thấp tự nhiên, hoa nở sớm và đồng loạt,
không cần sử dụng chất điều hòa sinh trưởng.

Thanh trúc

Phlox

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 700-950 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1-2 cm
Chiều cao cây: 20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày

FPHL081 White

FPHL082 Light Blue

FPHL083 Salmon

FPHL084 Purple Violet

FPHL085 Scarlet

FPHL086 Dark Rose

FPHL080 Mix

Promise
Đặc điểm của cây là cho nhiều hoa kép và
bán kép, cây khỏe và hoa bền. Phù hợp
trồng chậu có đường kính 10-15 cm.
FPHL040 Mix

21st Century

FPHL046 Blue

FPHL048 Crimson

FPHL043 Pink

FPHL044 Scarlet

Thích hợp trồng ở những nơi có điều kiện thời tiết mát, lạnh. Dòng
hoa này có màu sắc rực rỡ, cây khỏe, nhánh nhiều. Trong điều kiện
ngày dài, tất cả các màu đều cho hoa nở sớm và đồng loạt.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 500-850 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 2-2.5 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

FPHL061 White

FPHL062 Rose

FPHL063 Peach

FPET049 White

FPHL065 Pink

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 700-950 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-55 ngày
FPHL060 Mix
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FPHL064 Lilac

FPHL066 Scarlet
FPET087 Burgundy Frost100

Mười giờ Mỹ

Popstars

Portulaca

Thanh truùc ngoâi sao
Thích hợp trồng điều kiện thời tiết mát, lạnh. Trồng ở điều kiện cường độ ánh sáng cao và nhiệt độ thấp sẽ
cho kết quả tốt nhất. Dáng cây thấp tự nhiên, cây cho nhiều nhánh. Popstars là hạt giống F1 chất lượng
cao, cây cho ra những bông hoa giống như ngôi sao tạo nên những chậu hoa đẹp và lạ mắt.

Portulaca

FPHL100 Mix

FPHL101 Purple Eye

FPHL102 Red

FPHL105 Rose Eye

FPOR052 Lemon

FPOR053 Babana

FPOR054 Orange

FPHL103 Purple

FPOR050 Mix
FPHL104 Blue

FPOR051 Coconut

FPHL106 White

Happy Hour
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 600-620 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 2-2.5 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-45 ngày

Hoa Mười giờ rất nhạy cảm với chu kỳ sáng, ngay cả trong
giai đoạn cây con. Do vậy cần gieo hạt trong giai đoạn thời
gian chiếu sáng trong ngày dài. Thời gian chiếu sáng để ra
hoa là trên 10.5 giờ. Có nhiều màu sắc rực rỡ, tán cây chặt,
đều nên dễ vận chuyển và ít bị hư hại.
FPHL107 Deep Blue

FPOR055 Rosita

FPOR056 Peppermint

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 275-325 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
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FPOR057 Fuschia

FPOR058 Deep Red

FPET087 Burgundy Frost 102

Mười giờ Mỹ

Popstars

Portulaca

Thanh truùc ngoâi sao
Thích hợp trồng điều kiện thời tiết mát, lạnh. Trồng ở điều kiện cường độ ánh sáng cao và nhiệt độ thấp sẽ
cho kết quả tốt nhất. Dáng cây thấp tự nhiên, cây cho nhiều nhánh. Popstars là hạt giống F1 chất lượng
cao, cây cho ra những bông hoa giống như ngôi sao tạo nên những chậu hoa đẹp và lạ mắt.

Portulaca

FPHL100 Mix

FPHL101 Purple Eye

FPHL102 Red

FPHL105 Rose Eye

FPOR052 Lemon

FPOR053 Babana

FPOR054 Orange

FPHL103 Purple

FPOR050 Mix
FPHL104 Blue

FPOR051 Coconut

FPHL106 White

Happy Hour
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 600-620 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 2-2.5 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-45 ngày

Hoa Mười giờ rất nhạy cảm với chu kỳ sáng, ngay cả trong
giai đoạn cây con. Do vậy cần gieo hạt trong giai đoạn thời
gian chiếu sáng trong ngày dài. Thời gian chiếu sáng để ra
hoa là trên 10.5 giờ. Có nhiều màu sắc rực rỡ, tán cây chặt,
đều nên dễ vận chuyển và ít bị hư hại.
FPHL107 Deep Blue

FPOR055 Rosita

FPOR056 Peppermint

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 275-325 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
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Cỏ tiểu miêu

Ptilotus

FPOR010 Mix

Happy Trails

Joey
FPOR011 White

FPOR013 Yellow

FPOR014 Orange

Möôøi giôø treo

Chủng loại dành để trồng trang trí sân vườn, chịu được
thời tiết nóng và khô. Cánh hoa hình lông chim và nở
thành các cụm màu hồng trông rất đẹp mắt. Có thể
trồng kết hợp với Pentas, Angelonia và Vinca.

Hoa Mười giờ rũ rất nhạy cảm với chu kỳ chiếu sáng,
ngay cả trong giai đoạn cây con. Do vậy cần gieo hạt
trong giai đoạn thời gian chiếu sáng trong ngày dài. Thời
gian chiếu sáng để ra hoa là trên 10 giờ. Sản phẩm có hầu
hết những màu chủ đạo. Thích hợp trồng chậu treo.
FPOR015 Peppermint

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 250-320 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 15-23 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

FPOR016 Pink

FPTI001 Joey

FPOR017 Rosita

Mười giờ sam

FPOR018 Fuchsia

Purslane
mới

Nhánh cây phát triển tự nhiên nên không cần sử
dụng chất điều hòa sinh trưởng hoặc ngắt đọt.
Trồng được vào nhiều loại chậu khác nhau. Chịu
được khô hạn và nhiệt độ cao. Khi gieo hạt vào
khay nên gieo 4 hạt/lỗ nhằm giúp cây phát triển
nhanh.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 3100-3785 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 8-10 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày
FPUR001 Scarlet Shades

FPUR002 Fuschia

Hoàng Anh Stock

FPOR019 Deep Red

Toucan
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Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 910 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 30-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-55 ngày

FSTO601 Blue

FSTO602 Light Pink

FSTO600 Mix

FSTO603 Red

FSTO604 Rose

FSTO605 White

FSTO606 Pink

FSTO607 Purple

Mime
Tỉ lệ cây cho hoa kép là 55%, tỉ lệ này sẽ tăng lên khi can
thiệp vào quá trình gieo cây con. Cây cho hoa nhiều, hoa nở
đồng đều và có mùi thơm. Nhánh cây khỏe nên ít bị ảnh
hưởng khi vận chuyển. Phù hợp trồng thời tiết mát, lạnh.
Ra hoa sớm.
Thích hợp trồng thời tiết mát lạnh
Nhiệt độ gieo trồng: 18-200C
Hạt thô. Trọng lượng 500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Chiều cao cây: 35-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu):
35-50 ngày
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Cỏ tiểu miêu

Ptilotus

FPOR010 Mix

Happy Trails

Joey
FPOR011 White

FPOR013 Yellow

FPOR014 Orange

Möôøi giôø treo

Chủng loại dành để trồng trang trí sân vườn, chịu được
thời tiết nóng và khô. Cánh hoa hình lông chim và nở
thành các cụm màu hồng trông rất đẹp mắt. Có thể
trồng kết hợp với Pentas, Angelonia và Vinca.

Hoa Mười giờ rũ rất nhạy cảm với chu kỳ chiếu sáng,
ngay cả trong giai đoạn cây con. Do vậy cần gieo hạt
trong giai đoạn thời gian chiếu sáng trong ngày dài. Thời
gian chiếu sáng để ra hoa là trên 10 giờ. Sản phẩm có hầu
hết những màu chủ đạo. Thích hợp trồng chậu treo.
FPOR015 Peppermint

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 250-320 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 15-23 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

FPOR016 Pink

FPTI001 Joey

FPOR017 Rosita

Mười giờ sam

FPOR018 Fuchsia

Purslane
mới

Nhánh cây phát triển tự nhiên nên không cần sử
dụng chất điều hòa sinh trưởng hoặc ngắt đọt.
Trồng được vào nhiều loại chậu khác nhau. Chịu
được khô hạn và nhiệt độ cao. Khi gieo hạt vào
khay nên gieo 4 hạt/lỗ nhằm giúp cây phát triển
nhanh.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 3100-3785 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 8-10 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày
FPUR001 Scarlet Shades

FPUR002 Fuschia

Hoàng Anh Stock

FPOR019 Deep Red

Toucan
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Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 910 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 30-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-55 ngày

FSTO601 Blue

FSTO602 Light Pink

FSTO600 Mix

FSTO603 Red

FSTO604 Rose

FSTO605 White

FSTO606 Pink

FSTO607 Purple

Mime
Tỉ lệ cây cho hoa kép là 55%, tỉ lệ này sẽ tăng lên khi can
thiệp vào quá trình gieo cây con. Cây cho hoa nhiều, hoa nở
đồng đều và có mùi thơm. Nhánh cây khỏe nên ít bị ảnh
hưởng khi vận chuyển. Phù hợp trồng thời tiết mát, lạnh.
Ra hoa sớm.
Thích hợp trồng thời tiết mát lạnh
Nhiệt độ gieo trồng: 18-200C
Hạt thô. Trọng lượng 500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Chiều cao cây: 35-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu):
35-50 ngày
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Xác pháo

Salvia

Splendens

Chiều cao cây: 20-25 cm
Cây thấp tự nhiên, hoa có màu đỏ
tươi, lá màu xanh thẳm, cây đồng
đều, hoa nở sớm. Không sử dụng
chất điều hòa sinh trưởng vì cây
không bị vươn dài, hoa bền.

FSAL070 Mix

Vista

FSAL002 Bright Scarlet

Là dòng xác pháo trung, hoa
màu đỏ tương phản với lá màu
xanh thẳm.

Chiều cao cây: 20-25 cm
Màu hoa đỏ tươi, phát hoa dài, hoa nở sớm.
Cây ít bị ảnh hưởng bởi thời gian chiếu sáng
và có chiều cao thấp tự nhiên. Nếu trồng vào
chậu có đường kính 10-12 cm, sẽ giúp tăng
thêm được số lượng canh tác.

FSAL010 Flare

mới

mới

FSAL072 Red & White

Salvia Splendens

Lá màu xanh thẳm, hoa nhiều, thời gian ra hoa
sớm và chịu được điều kiện thời tiết nóng. Cây
phát triển tốt khi trồng ở ngoài trời.
FSAL074 Rose

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 250-300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-45 ngày

FSAL076 Lavender

FSAL003 Red Alert

FSAL004 Mojave

FSAL012 Light House Purple

FSAL077 Purple

Chiều cao cây: 20-25 cm

Chiều cao cây: 20-25 cm

Cây thấp tự nhiên, hoa có màu
đỏ lửa, lá xanh thẳm, cây đồng
đều và cho hoa sớm. Cây phát
triển tốt trong điều kiện nắng
nhiều lẫn bóng râm. Phù hợp
trồng trang trí cảnh quan.

Cây chịu được thời tiết nóng,
hoa nhiều. Màu hoa đỏ đậm,
lá xanh thẳm tạo nên sự
tương phản về màu sắc.

Summer Jewel
Salvia Coccinea
Cây khỏe, nhánh nhiều nên cho hoa nhiều. Hoa ra liên tục, thu
hút chim ruồi. Hoa nở sớm hơn so với những loại tương tự trong
điều kiện ngày dài. Thích hợp trồng ở điều kiện thời tiết ấm.
FSAL060 Mix

FSAL069 Lavender

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 600-630 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 40-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

Trồng chậu có đường kính lớn hoặc thảm đều phù hợp.
Dễ chăm sóc, chịu được sự thay đổi nhiệt độ. Hoa
không bị bạc màu
FSAL011 Light House Red

FSAL075 Red

mới

Chiều cao cây: 55-60 cm
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FSAL073 Salmon

FSAL005 Matches Red

Chiều cao cây: 30-36 cm

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 250-300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

FSAL071 White

FSAL066 Red

FSAL067 Pink

FSAL068 White
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Xác pháo

Salvia

Splendens

Chiều cao cây: 20-25 cm
Cây thấp tự nhiên, hoa có màu đỏ
tươi, lá màu xanh thẳm, cây đồng
đều, hoa nở sớm. Không sử dụng
chất điều hòa sinh trưởng vì cây
không bị vươn dài, hoa bền.

FSAL070 Mix

Vista

FSAL002 Bright Scarlet

Là dòng xác pháo trung, hoa
màu đỏ tương phản với lá màu
xanh thẳm.

Chiều cao cây: 20-25 cm
Màu hoa đỏ tươi, phát hoa dài, hoa nở sớm.
Cây ít bị ảnh hưởng bởi thời gian chiếu sáng
và có chiều cao thấp tự nhiên. Nếu trồng vào
chậu có đường kính 10-12 cm, sẽ giúp tăng
thêm được số lượng canh tác.

FSAL010 Flare

mới

mới

FSAL072 Red & White

Salvia Splendens

Lá màu xanh thẳm, hoa nhiều, thời gian ra hoa
sớm và chịu được điều kiện thời tiết nóng. Cây
phát triển tốt khi trồng ở ngoài trời.
FSAL074 Rose

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 250-300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-45 ngày

FSAL076 Lavender

FSAL003 Red Alert

FSAL004 Mojave

FSAL012 Light House Purple

FSAL077 Purple

Chiều cao cây: 20-25 cm

Chiều cao cây: 20-25 cm

Cây thấp tự nhiên, hoa có màu
đỏ lửa, lá xanh thẳm, cây đồng
đều và cho hoa sớm. Cây phát
triển tốt trong điều kiện nắng
nhiều lẫn bóng râm. Phù hợp
trồng trang trí cảnh quan.

Cây chịu được thời tiết nóng,
hoa nhiều. Màu hoa đỏ đậm,
lá xanh thẳm tạo nên sự
tương phản về màu sắc.

Summer Jewel
Salvia Coccinea
Cây khỏe, nhánh nhiều nên cho hoa nhiều. Hoa ra liên tục, thu
hút chim ruồi. Hoa nở sớm hơn so với những loại tương tự trong
điều kiện ngày dài. Thích hợp trồng ở điều kiện thời tiết ấm.
FSAL060 Mix

FSAL069 Lavender

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 600-630 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 40-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-45 ngày

Trồng chậu có đường kính lớn hoặc thảm đều phù hợp.
Dễ chăm sóc, chịu được sự thay đổi nhiệt độ. Hoa
không bị bạc màu
FSAL011 Light House Red

FSAL075 Red

mới

Chiều cao cây: 55-60 cm
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FSAL073 Salmon

FSAL005 Matches Red

Chiều cao cây: 30-36 cm

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 250-300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

FSAL071 White

FSAL066 Red

FSAL067 Pink

FSAL068 White
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Ánh dương

Thunbergia

Trồng được ở tất cả các khí hậu. Cây khỏe, dễ chăm
sóc, màu hoa tươi. Khi điều kiện khí hậu không thích
hợp để trồng Oải hương có thể thay thế chủng loại
này, bởi vì màu hoa tương tự.

Susie

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-280C
Hạt thô. Trọng lượng 1000-1100 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-10 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 45-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-45 ngày

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 40 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 6-12 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 180-240 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

Trồng vào chậu treo hoặc làm khung, giàn để
cho cây leo. Hoa nở sớm.

FTHU002 Orange Black Eye

Xác pháo nữ hoàng xanh

Salvia

FTHU003 Yellow Black Eye

FTHU000 Mix

Sao băng

Thymophilla

Farinacea

Phù hợp trồng chậu treo, dễ chăm sóc, hoa nở liên tục. Trồng ở điều
kiện thời tiết mát. Nên trồng một chậu khoảng 8-10 cây (đường kính
chậu 15-20 cm)

Thích hợp thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 6000-8000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 1-2 cm
Chiều cao cây: 15 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-85 ngày
FSAL050 Blue

107

FSAL051 White

FSAL052 Strata

FTHU002 Golden Dawn

FPET087 Burgundy Frost 108

Ánh dương

Thunbergia

Trồng được ở tất cả các khí hậu. Cây khỏe, dễ chăm
sóc, màu hoa tươi. Khi điều kiện khí hậu không thích
hợp để trồng Oải hương có thể thay thế chủng loại
này, bởi vì màu hoa tương tự.

Susie

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 18-280C
Hạt thô. Trọng lượng 1000-1100 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-10 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 45-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-45 ngày

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 40 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 6-12 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 180-240 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

Trồng vào chậu treo hoặc làm khung, giàn để
cho cây leo. Hoa nở sớm.

FTHU002 Orange Black Eye

Xác pháo nữ hoàng xanh

Salvia

FTHU003 Yellow Black Eye

FTHU000 Mix

Sao băng

Thymophilla

Farinacea

Phù hợp trồng chậu treo, dễ chăm sóc, hoa nở liên tục. Trồng ở điều
kiện thời tiết mát. Nên trồng một chậu khoảng 8-10 cây (đường kính
chậu 15-20 cm)

Thích hợp thời tiết mát, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 6000-8000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 1-2 cm
Chiều cao cây: 15 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-85 ngày
FSAL050 Blue

107

FSAL051 White

FSAL052 Strata

FTHU002 Golden Dawn

FPET087 Burgundy Frost 108

Tô Liên

Vân Anh Verbena

Torenia

Kauai
Dòng hoa này có màu sắc đa dạng, cây dễ chăm sóc, phù hợp
với thời tiết nắng nóng. Thích hợp cho việc trồng thảm, đặc biệt
khi phối hợp nhiều màu sẽ làm cho không gian thêm nổi bật.

FVER101 White

FVER102 Apricot

FVER103 Light Blue w/Eye

FVER104 Blue w/Eye

FTOR030 Mix

FVER100 Mix

obsession
Dòng hoa này có đặc điểm cây thấp, phân nhánh tốt,
giúp thuận lợi hơn khi vận chuyển. Thích hợp trồng
với mật độ cao, hoa nở sớm và ra hoa liên tục.

FTOR031 Burgundy

FTOR032 Deep Blue

FTOR033 Lemon Drop

FTOR034 Magenta

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt bọc. Trọng lượng 1000-1150 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-6 ngày
Đường kính hoa: 2.5-3 cm
Chiều cao cây: 20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày
FTOR036 White
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FVER105 Lilac

FVER106 Pink

FVER107 Scarlet

FVER108 Red w/Eye

FVER109 Red

FVER110 Bordeaux

FTOR035 Rose

Thích hợp thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400-500 hạt/ gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-7 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

FTOR037 Blue & White

FVER112 Burgundy w/Eye

FVER113 Coral w/Eye
FPET087 Burgundy Frost 110

Tô Liên

Vân Anh Verbena

Torenia

Kauai
Dòng hoa này có màu sắc đa dạng, cây dễ chăm sóc, phù hợp
với thời tiết nắng nóng. Thích hợp cho việc trồng thảm, đặc biệt
khi phối hợp nhiều màu sẽ làm cho không gian thêm nổi bật.

FVER101 White

FVER102 Apricot

FVER103 Light Blue w/Eye

FVER104 Blue w/Eye

FTOR030 Mix

FVER100 Mix

obsession
Dòng hoa này có đặc điểm cây thấp, phân nhánh tốt,
giúp thuận lợi hơn khi vận chuyển. Thích hợp trồng
với mật độ cao, hoa nở sớm và ra hoa liên tục.

FTOR031 Burgundy

FTOR032 Deep Blue

FTOR033 Lemon Drop

FTOR034 Magenta

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt bọc. Trọng lượng 1000-1150 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-6 ngày
Đường kính hoa: 2.5-3 cm
Chiều cao cây: 20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-50 ngày
FTOR036 White
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FVER105 Lilac

FVER106 Pink

FVER107 Scarlet

FVER108 Red w/Eye

FVER109 Red

FVER110 Bordeaux

FTOR035 Rose

Thích hợp thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400-500 hạt/ gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-7 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

FTOR037 Blue & White

FVER112 Burgundy w/Eye

FVER113 Coral w/Eye
FPET087 Burgundy Frost 110

obsession twister
Là hạt giống Vân anh đầu tiên cho ra hoa có hai màu.
Dáng cây thấp tự nhiên, thời gian ra hoa sớm nên rất
phù hợp trồng vào chậu có đường kính 10-12 cm.

FVER160 Mix

FVER161 Scarlet

Thích hợp thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400-500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày

FVER162 Violet w/Eye

FVER127 Twister Purple

FVER163 Brodeaux

FVER164 Pink

FVER165 Red w/Eye

FVER166 Silver

FVER167 Purple
FVER051 Red w/Eye

Vân Anh Verbena
Quartz

Brodeaux

FVER128 Twister Red

FVER052 Scarlet

FVER053 Pink Shades

FVER168 Burgundy w/Eye

mới
Có những đặc điểm: hoa dày, cây cho nhiều nhánh, dáng cây rũ tự nhiên, không cần
ngắt đọt. Phù hợp trồng vào chậu treo hoặc có thể trồng kết hợp với Dạ yên thảo làm
tăng thêm sự đa dạng cho chậu hoa. Nếu được trồng trong cùng một môi trường, chế
độ chăm sóc như nhau, khi bệnh phấn trắng (Powdery Mildew) tấn công, chủng loại này
vẫn tiếp tục phát triển và ra hoa, trong khi những loại hoa khác đã nhiễm bệnh.

Thích hợp thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 450-520 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-6 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

FVER169 Blue

FVER055 Violet Twister

OBSESSION CASCADE
Vaân anh ruõ

Thích hợp trồng thời tiết mát,nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400-500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-7 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm. Độ rũ: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 60-75 ngày

FVER056 White
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FVER054 Purple Shades
w/Eye

FVER170 White

FVER057 Burgundy w/Eye
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obsession twister
Là hạt giống Vân anh đầu tiên cho ra hoa có hai màu.
Dáng cây thấp tự nhiên, thời gian ra hoa sớm nên rất
phù hợp trồng vào chậu có đường kính 10-12 cm.

FVER160 Mix

FVER161 Scarlet

Thích hợp thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400-500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 55-70 ngày

FVER162 Violet w/Eye

FVER127 Twister Purple

FVER163 Brodeaux

FVER164 Pink

FVER165 Red w/Eye

FVER166 Silver

FVER167 Purple
FVER051 Red w/Eye

Vân Anh Verbena
Quartz

Brodeaux

FVER128 Twister Red

FVER052 Scarlet

FVER053 Pink Shades

FVER168 Burgundy w/Eye

mới
Có những đặc điểm: hoa dày, cây cho nhiều nhánh, dáng cây rũ tự nhiên, không cần
ngắt đọt. Phù hợp trồng vào chậu treo hoặc có thể trồng kết hợp với Dạ yên thảo làm
tăng thêm sự đa dạng cho chậu hoa. Nếu được trồng trong cùng một môi trường, chế
độ chăm sóc như nhau, khi bệnh phấn trắng (Powdery Mildew) tấn công, chủng loại này
vẫn tiếp tục phát triển và ra hoa, trong khi những loại hoa khác đã nhiễm bệnh.

Thích hợp thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 450-520 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-6 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

FVER169 Blue

FVER055 Violet Twister

OBSESSION CASCADE
Vaân anh ruõ

Thích hợp trồng thời tiết mát,nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400-500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-7 ngày
Đường kính hoa: 1-1.5 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm. Độ rũ: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 40-50 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 60-75 ngày

FVER056 White

111

FVER054 Purple Shades
w/Eye

FVER170 White

FVER057 Burgundy w/Eye
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Hoa dừa Vinca

FVIN151 Burgundy

FVIN152 Red

FVIN153 Rose

Solar Avalanche F1
Hoa döøa ruõ
mới

113

FVIN156 White

FVIN156 White

FVIN157 Violet

FVIN157 Violet

FVIN158 Blueberry

FVIN154 Apricot

FVIN155 Pink

FVIN001 Lilac

FVIN002 White

FVIN004 Rose Halo

FVIN007 Deep Orchid

FVIN010 Hot Rose

FVIN011 Peach

FVIN013 Strawberry

.
FVIN016 Dark Red

FVIN017 Red

FVIN018 Burgundy Halo

Mediterranean
Hoa döøa ruõ

Hoa dừa rũ F1. Đường kính hoa lớn, các cánh hoa
xếp tròn đều giúp cho chậu hoa nhìn bắt mắt hơn.
Cây phát triển tốt trong điều kiện nóng và ẩm.

Chủng loại Dừa rũ được hầu hết các nhà vườn ưa chuộng. Cây khỏe,
hoa nở liên tục, đường kính hoa lớn, độ rũ sâu, có nhiều màu để lựa
chọn. Cây phát triển rất tốt trong điều kiện nóng và khô. Thích hợp
trồng chậu treo hoặc chậu có đường kính lớn.

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 700 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 650 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 4-6 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày
FVIN006 Mix
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Hoa dừa Vinca

FVIN151 Burgundy

FVIN152 Red

FVIN153 Rose

Solar Avalanche F1
Hoa döøa ruõ
mới

113

FVIN156 White

FVIN156 White

FVIN157 Violet

FVIN157 Violet

FVIN158 Blueberry

FVIN154 Apricot

FVIN155 Pink

FVIN001 Lilac

FVIN002 White

FVIN004 Rose Halo

FVIN007 Deep Orchid

FVIN010 Hot Rose

FVIN011 Peach

FVIN013 Strawberry

.
FVIN016 Dark Red

FVIN017 Red

FVIN018 Burgundy Halo

Mediterranean
Hoa döøa ruõ

Hoa dừa rũ F1. Đường kính hoa lớn, các cánh hoa
xếp tròn đều giúp cho chậu hoa nhìn bắt mắt hơn.
Cây phát triển tốt trong điều kiện nóng và ẩm.

Chủng loại Dừa rũ được hầu hết các nhà vườn ưa chuộng. Cây khỏe,
hoa nở liên tục, đường kính hoa lớn, độ rũ sâu, có nhiều màu để lựa
chọn. Cây phát triển rất tốt trong điều kiện nóng và khô. Thích hợp
trồng chậu treo hoặc chậu có đường kính lớn.

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 700 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 650 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 4-6 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày
FVIN006 Mix
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Tucana
Cây cho nhiều nhánh, hoa to, màu sắc đa dạng. Cánh hoa tròn
và xếp đều lên nhau ngay cả khi trồng trong điều kiện thời tiết
bất lợi. Thích hợp trồng chậu hoặc trang trí cảnh quan.
FVIN048 Lilac

FVIN049 Really Red

FVIN051 Icy Pink

FVIN052 Cherry Red Halo

FVIN054 Rose Halo

FVIN057 Magenta Halo

FVIN058 Burgundy

FVIN061 Apricot

FVIN066 Raspberry

FVIN070 Blush

FVIN071 Deep Orchid

FVIN074 Punch
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FVIN156 White

FVIN157 Violet FVIN050 Burgundy Halo

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-320C
Hạt thô. Trọng lượng 650-750 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3.5-4 cm
Chiều cao cây: 20-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

FVIN055 Dark Red

FVIN056 Cranberry

FVIN059 Bright Red

FVIN063 Purple

FVIN064 Apricot Halo

FVIN065 Blue

FVIN068 Carmine

FVIN069 Grape

FVIN073 Orchid Halo

FVIN075 Orange

FVIN076 Deep Pink

FVIN079 Light Pink w/Red Eye

FVIN072 White

FVIN077 Polka Dot

FVIN060 Mix
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Tucana
Cây cho nhiều nhánh, hoa to, màu sắc đa dạng. Cánh hoa tròn
và xếp đều lên nhau ngay cả khi trồng trong điều kiện thời tiết
bất lợi. Thích hợp trồng chậu hoặc trang trí cảnh quan.
FVIN048 Lilac

FVIN049 Really Red

FVIN051 Icy Pink

FVIN052 Cherry Red Halo

FVIN054 Rose Halo

FVIN057 Magenta Halo

FVIN058 Burgundy

FVIN061 Apricot

FVIN066 Raspberry

FVIN070 Blush

FVIN071 Deep Orchid

FVIN074 Punch

115

FVIN156 White

FVIN157 Violet FVIN050 Burgundy Halo

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-320C
Hạt thô. Trọng lượng 650-750 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3.5-4 cm
Chiều cao cây: 20-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

FVIN055 Dark Red

FVIN056 Cranberry

FVIN059 Bright Red

FVIN063 Purple

FVIN064 Apricot Halo

FVIN065 Blue

FVIN068 Carmine

FVIN069 Grape

FVIN073 Orchid Halo

FVIN075 Orange

FVIN076 Deep Pink

FVIN079 Light Pink w/Red Eye

FVIN072 White

FVIN077 Polka Dot

FVIN060 Mix
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Valiant F1
Dòng này không những trồng được ở điều kiện
khí hậu nóng mà còn có thể trồng được ở những
khu vực có khí hậu ẩm và mưa, nơi mà thường
xuyên bị ảnh hưởng bởi nấm Phytopthora. Cây
cho ra nhiều nhánh, nhiều hoa và hoa lớn. Vì vậy
có thể chịu được sự sốc nhiệt của môi trường khi
thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 650 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 35-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 25-30 ngày
FVIN080 Mix

FVIN201 Red

FVIN083 Apricot

FVIN084 Burgundy

Dòng hoa Tattoo chính là bước đột phá trong công nghệ
lai tạo giống hoa Dừa cạn. Cây khỏe, sai hoa, các cánh
hoa tròn xếp đều lên nhau không tạo kẽ hở trong điều kiện
nóng. Không có sự khác biệt nhiều về ngày ra hoa giữa
các màu với nhau. Những điểm nhấn về màu săc mang lại
sự mới lạ cho dòng hoa Dừa cạn này. Mỗi màu hoa đem
đến những ý nghĩa khác nhau, đây là dòng hoa không thể
thiếu dành cho các nhà vườn.
Màu Black Cherry: Kết hợp giữa màu Cherry và
Raspberry đồng thời điểm nhẹ thêm một ít màu đen trên
cánh hoa.
Màu Papaya: Màu cam ngọt ngào, có thêm một ít màu đen
ở trung tâm cánh hoa.
Màu Raspberry: Màu hoa đậm sẽ chuyển dần sang màu
hồng với mắt hoa màu đen.
Màu Tangerine: Tô điểm thêm một ít màu đen trên nền
cam đậm với điểm nhấn là mắt hoa màu sáng.
Lưu ý: Màu trên cánh hoa sẽ có sự tương phản rõ rệt khi
trồng ở điều kiện thời tiết ấm và cường độ chiếu sáng vừa
phải, màu hoa sẽ nhạt hơn khi nhiệt độ tăng và chiếu sáng
cao. Trồng ở điều kiện lạnh và cường độ chiếu sáng thấp
sẽ làm cho màu hoa đậm hơn và không tạo nên sự tương
phản rõ rệt trên cánh hoa.

FVIN156 White

FVIN204 Polka Dot

FVIN205 Raspberry

FVIN082 Punch

FVIN085 Pure White

FVIN207 Grape

FVIN157 Violet

FVIN200 Mix

FVIN086 Orchid

Đường kính hoa lớn, hoa nhiều là những đặc
điểm nổi bật của dòng hoa dừa siêu bông này.
Tán cây to, phân nhánh nhiều. Cây khỏe và có
khả năng kháng bệnh tốt. Phù hợp với điều kiện
thời tiết nóng ẩm nhiệt đới.

Tattoo F1
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FVIN203 Burgundy Halo

Megabloom

FVIN206 Pink

FVIN081 Lilac

FVIN202 Purple

FVIN208 Orchid Halo

FVIN121 Papaya

FVIN123 Black Cherry

FVIN209 Pink Halo

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều .
Nhiệt độ gieo trồng: 25-320C
Hạt thô. Trọng lượng 650-750 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-6 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-45 ngày

FVIN122 Raspberry

FVIN210 Peach Pink

FVIN211 Strawberry

FVIN212 Apricot

FVIN213 Icy Pink

FVIN124 Tangerine

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều .
Nhiệt độ gieo trồng: 26-320C
Hạt thô. Trọng lượng 520-600 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 4-6 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-45 ngày

FVIN214 Dark Red
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Valiant F1
Dòng này không những trồng được ở điều kiện
khí hậu nóng mà còn có thể trồng được ở những
khu vực có khí hậu ẩm và mưa, nơi mà thường
xuyên bị ảnh hưởng bởi nấm Phytopthora. Cây
cho ra nhiều nhánh, nhiều hoa và hoa lớn. Vì vậy
có thể chịu được sự sốc nhiệt của môi trường khi
thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 650 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 35-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 25-30 ngày
FVIN080 Mix

FVIN201 Red

FVIN083 Apricot

FVIN084 Burgundy

Dòng hoa Tattoo chính là bước đột phá trong công nghệ
lai tạo giống hoa Dừa cạn. Cây khỏe, sai hoa, các cánh
hoa tròn xếp đều lên nhau không tạo kẽ hở trong điều kiện
nóng. Không có sự khác biệt nhiều về ngày ra hoa giữa
các màu với nhau. Những điểm nhấn về màu săc mang lại
sự mới lạ cho dòng hoa Dừa cạn này. Mỗi màu hoa đem
đến những ý nghĩa khác nhau, đây là dòng hoa không thể
thiếu dành cho các nhà vườn.
Màu Black Cherry: Kết hợp giữa màu Cherry và
Raspberry đồng thời điểm nhẹ thêm một ít màu đen trên
cánh hoa.
Màu Papaya: Màu cam ngọt ngào, có thêm một ít màu đen
ở trung tâm cánh hoa.
Màu Raspberry: Màu hoa đậm sẽ chuyển dần sang màu
hồng với mắt hoa màu đen.
Màu Tangerine: Tô điểm thêm một ít màu đen trên nền
cam đậm với điểm nhấn là mắt hoa màu sáng.
Lưu ý: Màu trên cánh hoa sẽ có sự tương phản rõ rệt khi
trồng ở điều kiện thời tiết ấm và cường độ chiếu sáng vừa
phải, màu hoa sẽ nhạt hơn khi nhiệt độ tăng và chiếu sáng
cao. Trồng ở điều kiện lạnh và cường độ chiếu sáng thấp
sẽ làm cho màu hoa đậm hơn và không tạo nên sự tương
phản rõ rệt trên cánh hoa.

FVIN156 White

FVIN204 Polka Dot

FVIN205 Raspberry

FVIN082 Punch

FVIN085 Pure White

FVIN207 Grape

FVIN157 Violet

FVIN200 Mix

FVIN086 Orchid

Đường kính hoa lớn, hoa nhiều là những đặc
điểm nổi bật của dòng hoa dừa siêu bông này.
Tán cây to, phân nhánh nhiều. Cây khỏe và có
khả năng kháng bệnh tốt. Phù hợp với điều kiện
thời tiết nóng ẩm nhiệt đới.

Tattoo F1
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FVIN203 Burgundy Halo

Megabloom

FVIN206 Pink

FVIN081 Lilac

FVIN202 Purple

FVIN208 Orchid Halo

FVIN121 Papaya

FVIN123 Black Cherry

FVIN209 Pink Halo

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều .
Nhiệt độ gieo trồng: 25-320C
Hạt thô. Trọng lượng 650-750 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-6 ngày
Đường kính hoa: 7-8 cm
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-45 ngày

FVIN122 Raspberry

FVIN210 Peach Pink

FVIN211 Strawberry

FVIN212 Apricot

FVIN213 Icy Pink

FVIN124 Tangerine

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều .
Nhiệt độ gieo trồng: 26-320C
Hạt thô. Trọng lượng 520-600 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 4-6 cm
Chiều cao cây: 25-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-45 ngày

FVIN214 Dark Red
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Hoa bướm Viola
FVIO102 Yellow IMP

FVIO103 Beconsﬁeld

FVIO111
White Jump Up

FVIO112
Lemon Jump Up

FVIO118 Raspberry

FVIO119 Purple Face

FVIO108 Yellow Blotch

FVIO113 Yellow
Jump Up

FVIO121 Blue Blotch

FVIO109 Orange
Jump Up

FVIO110
Primrose Blotch

FVIO116 Delft Blue

FVIO117 Morpho

FVIO125 Pink Wing

FVIO129 Red Blotch

Chủng loại này cho ra hoa sớm, cây cho ra
nhiều nhánh và nhiều hoa, hoa có mùi
thơm. Phù hợp trồng chậu treo để trang trí.
Màu Blue & Yellow ra hoa trễ hơn 1-2 tuần
so với những màu khác.

Có những đặc điểm như: cây đồng đều, cho nhiều hoa, hoa nở sớm.
Cây thấp tự nhiên ở cả điều kiện thời tiết nóng và lạnh. Yêu cầu ít sử
dụng chất điều hòa sinh trưởng. Sản phẩm này là sự lựa chọn không
thể bỏ qua của các nhà vườn.

FVIO156 Orange

FVIO159 White Blotch

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1000-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 2-3 cm
Chiều cao cây: 10-15 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Rebelina

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1300-1700 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

Hoa böôùm Viola ruõ

Sorbet
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FVIN156 FVIO100
White Mix

FVIN157 Violet

FVIO301 Blue & Yellow
FVIO115 Marina

FVIO107 Pink Halo

FVIO302 Golden Yellow

FVIO303 Red & Yellow

FVIO304 Purple & Yellow
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Hoa bướm Viola
FVIO102 Yellow IMP

FVIO103 Beconsﬁeld

FVIO111
White Jump Up

FVIO112
Lemon Jump Up

FVIO118 Raspberry

FVIO119 Purple Face

FVIO108 Yellow Blotch

FVIO113 Yellow
Jump Up

FVIO121 Blue Blotch

FVIO109 Orange
Jump Up

FVIO110
Primrose Blotch

FVIO116 Delft Blue

FVIO117 Morpho

FVIO125 Pink Wing

FVIO129 Red Blotch

Chủng loại này cho ra hoa sớm, cây cho ra
nhiều nhánh và nhiều hoa, hoa có mùi
thơm. Phù hợp trồng chậu treo để trang trí.
Màu Blue & Yellow ra hoa trễ hơn 1-2 tuần
so với những màu khác.

Có những đặc điểm như: cây đồng đều, cho nhiều hoa, hoa nở sớm.
Cây thấp tự nhiên ở cả điều kiện thời tiết nóng và lạnh. Yêu cầu ít sử
dụng chất điều hòa sinh trưởng. Sản phẩm này là sự lựa chọn không
thể bỏ qua của các nhà vườn.

FVIO156 Orange

FVIO159 White Blotch

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1000-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa: 2-3 cm
Chiều cao cây: 10-15 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày

Rebelina

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1300-1700 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

Hoa böôùm Viola ruõ

Sorbet
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FVIN156 FVIO100
White Mix

FVIN157 Violet

FVIO301 Blue & Yellow
FVIO115 Marina

FVIO107 Pink Halo

FVIO302 Golden Yellow

FVIO303 Red & Yellow

FVIO304 Purple & Yellow
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Magellan
Hoa kép, đường kính hoa lớn, cây thấp khỏe,
cho nhiều hoa. Hoa có nhiều màu sắc rực rỡ dễ
trồng, thích hợp trồng thảm hoặc trồng chậu.
Cây chịu được nhiệt độ cao.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt áo. Trọng lượng 65-80 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 9-10 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày
FZIN160 Mix

FZIN161 Cherry

Cúc lá nhám

Zinnia

FZIN165 Pink

FZIN162 Coral

FZIN166 Scarlet

FZIN163 Ivory

FZIN164 Orange

FZIN167 Salmon

FZIN168 Yellow
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Magellan
Hoa kép, đường kính hoa lớn, cây thấp khỏe,
cho nhiều hoa. Hoa có nhiều màu sắc rực rỡ dễ
trồng, thích hợp trồng thảm hoặc trồng chậu.
Cây chịu được nhiệt độ cao.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt áo. Trọng lượng 65-80 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 9-10 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-40 ngày
FZIN160 Mix

FZIN161 Cherry

Cúc lá nhám

Zinnia

FZIN165 Pink

FZIN162 Coral

FZIN166 Scarlet

FZIN163 Ivory

FZIN164 Orange

FZIN167 Salmon

FZIN168 Yellow
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FZIN131 Scarlet

FZIN132 Pink

FZIN053 Orange

FZIN054 Scarlet

FZIN051 White

FZIN055 Yellow

FZIN056 Rose

FZIN052 Pink

FZIN057 Red

FZIN058 Light Yellow

Hoa kép với nhiều lớp cánh làm cho màu hoa rực
rỡ hơn so với những loại khác. Đường kính hoa
lớn, màu hoa bền, cây khỏe, trồng chậu hoặc
thảm đều phù hợp.

FZIN130 Mix

Zesty

mới

Preciosa
mới

FZIN134 White

Chủng loại được bổ sung thêm, làm đa dạng cho bộ sưu tập
Cúc lá nhám. Đây là sự lựa chọn không thể thiếu của các nhà
vườn. Cây khỏe, nhánh nhiều. Hoa kép, màu sắc rực rỡ. Có
nhiều màu để lựa chọn

FZIN135 Fuschia

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt áo. Trọng lượng 45-55 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 8-13 cm
Chiều cao cây: 45-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 118-193 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-8 ngày
Đường kính hoa: 7-10 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FZIN133 Purple
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FZIN050 Mix
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FZIN131 Scarlet

FZIN132 Pink

FZIN053 Orange

FZIN054 Scarlet

FZIN051 White

FZIN055 Yellow

FZIN056 Rose

FZIN052 Pink

FZIN057 Red

FZIN058 Light Yellow

Hoa kép với nhiều lớp cánh làm cho màu hoa rực
rỡ hơn so với những loại khác. Đường kính hoa
lớn, màu hoa bền, cây khỏe, trồng chậu hoặc
thảm đều phù hợp.

FZIN130 Mix

Zesty

mới

Preciosa
mới

FZIN134 White

Chủng loại được bổ sung thêm, làm đa dạng cho bộ sưu tập
Cúc lá nhám. Đây là sự lựa chọn không thể thiếu của các nhà
vườn. Cây khỏe, nhánh nhiều. Hoa kép, màu sắc rực rỡ. Có
nhiều màu để lựa chọn

FZIN135 Fuschia

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt áo. Trọng lượng 45-55 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 8-13 cm
Chiều cao cây: 45-60 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 118-193 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 4-8 ngày
Đường kính hoa: 7-10 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày

FZIN133 Purple
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FZIN050 Mix
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Double Profusion
Hoa bán kép, dễ chăm sóc
Có đặc tính tương tự Profusion.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 450 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

Profusion
Thời gian gieo trồng ngắn, cây thấp, nhánh nhiều,
màu sắc hoa rực rỡ, hoa nở liên tục và bền.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 450 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

FZIN237 Yellow

FZIN100 Mix

FZIN230 Mix

FZIN234 Golden
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FZIN231 White

FZIN235 Deep Salmon

FZIN233 Fire

FZIN236 Hot Cherry

FZIN110 White

FZIN111 Orange

FZIN115 Yellow

FZIN116 Coral Pink

FZIN112 Cherry

FZIN117 Deep Apricot

FZIN113 Fire

FZIN114 Apricot

FZIN118 Red

FZIN119 Lemon
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Double Profusion
Hoa bán kép, dễ chăm sóc
Có đặc tính tương tự Profusion.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 450 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

Profusion
Thời gian gieo trồng ngắn, cây thấp, nhánh nhiều,
màu sắc hoa rực rỡ, hoa nở liên tục và bền.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 450 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-55 ngày

FZIN237 Yellow

FZIN100 Mix

FZIN230 Mix

FZIN234 Golden
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FZIN231 White

FZIN235 Deep Salmon

FZIN233 Fire

FZIN236 Hot Cherry

FZIN110 White

FZIN111 Orange

FZIN115 Yellow

FZIN116 Coral Pink

FZIN112 Cherry

FZIN117 Deep Apricot

FZIN113 Fire

FZIN114 Apricot

FZIN118 Red

FZIN119 Lemon
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Zahara
Màu sắc đa dạng, khả năng kháng bệnh tốt, chịu được thời tiết nóng và khô hạn. 20% hoa có đường kính lớn
hơn so với những loại tương tự trên thị trường. Màu Cherry đường kính hoa lớn và nhiều hoa hơn. Màu Red có
đường kính hoa lớn, màu hoa đậm hơn màu Scarlet, màu hoa tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Để màu Starlight
Rose đẹp nhất cần phải có cường độ chiếu sáng cao, bón phân đúng yêu cầu và nhiệt độ ban đêm thấp.
FZIN250 Mix

FZIN251 Fire IMP

FZIN252 Yellow

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 150-250 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 30-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
FZIN255 Cherry

FZIN256 Raspberry Ripple

FZIN257 White

FZIN270 Mix

DOUBLE ZAHARA
Là chủng loại Cúc lá nhám nhỏ duy nhất trên thị trường .Hoa kép và
có đường kính hoa lớn hơn so với những loại tương tự. Hoa có nhiều
lớp cánh và màu sắc sẽ tươi hơn khi trồng ở điều kiện cường độ
chiếu sáng cao. Có thể chịu được các điều kiện nắng, nóng và khô.
Màu Bright Orange: hoa có nhiều lớp cánh, sai hoa.
Màu Salmon: không bị phai màu dưới điều kiện nóng.
Màu White: đường kính hoa lớn, nhiều lớp cánh hơn so với các màu
trắng khác trên thị trường.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng.
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt áo. Trọng lượng 100-200 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4.5-5 cm
Chiều cao cây: 45-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
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FZIN259 Bright Orange

FZIN258 Salmon

FZIN271 Sunburst

FZIN272 Fire

FZIN273 Yellow

FZIN274 White

FZIN275 Starlight Rose

FZIN278 Raspberry

FZIN279 Red

FZIN281 Cherry
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Zahara
Màu sắc đa dạng, khả năng kháng bệnh tốt, chịu được thời tiết nóng và khô hạn. 20% hoa có đường kính lớn
hơn so với những loại tương tự trên thị trường. Màu Cherry đường kính hoa lớn và nhiều hoa hơn. Màu Red có
đường kính hoa lớn, màu hoa đậm hơn màu Scarlet, màu hoa tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Để màu Starlight
Rose đẹp nhất cần phải có cường độ chiếu sáng cao, bón phân đúng yêu cầu và nhiệt độ ban đêm thấp.
FZIN250 Mix

FZIN251 Fire IMP

FZIN252 Yellow

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 150-250 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4-5 cm
Chiều cao cây: 30-45 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
FZIN255 Cherry

FZIN256 Raspberry Ripple

FZIN257 White

FZIN270 Mix

DOUBLE ZAHARA
Là chủng loại Cúc lá nhám nhỏ duy nhất trên thị trường .Hoa kép và
có đường kính hoa lớn hơn so với những loại tương tự. Hoa có nhiều
lớp cánh và màu sắc sẽ tươi hơn khi trồng ở điều kiện cường độ
chiếu sáng cao. Có thể chịu được các điều kiện nắng, nóng và khô.
Màu Bright Orange: hoa có nhiều lớp cánh, sai hoa.
Màu Salmon: không bị phai màu dưới điều kiện nóng.
Màu White: đường kính hoa lớn, nhiều lớp cánh hơn so với các màu
trắng khác trên thị trường.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng.
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt áo. Trọng lượng 100-200 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 4.5-5 cm
Chiều cao cây: 45-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
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FZIN259 Bright Orange

FZIN258 Salmon

FZIN271 Sunburst

FZIN272 Fire

FZIN273 Yellow

FZIN274 White

FZIN275 Starlight Rose

FZIN278 Raspberry

FZIN279 Red

FZIN281 Cherry
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FANT301 Lavender

FANT302 Pink

FANT303 Yellow

FANT304 White

FANT305 Appleblossom
FANT306 Royal
Zinnia
Zinnia

Z

Mõm sóiAntirrhinum

Kee
Là dòng Mõm sói cắt cành với thân cây to, cao và
khỏe. Hoa nở dài theo nhánh, khoảng cách giữa
các hoa sát nhau. Cây dễ dàng ra hoa ở các mùa.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 6350 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính bông: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 100-180 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 55-60 ngày

FANT307 Orange

Hoa cắt cành

Cut Flower
FANT308 Dark Orange

FANT311 Red

FANT312 Cherry Rose

FANT313 Rose

FANT314 Ivory White

FANT316 Soft Yellow
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FANT301 Lavender

FANT302 Pink

FANT303 Yellow

FANT304 White

FANT305 Appleblossom
FANT306 Royal
Zinnia
Zinnia

Z

Mõm sóiAntirrhinum

Kee
Là dòng Mõm sói cắt cành với thân cây to, cao và
khỏe. Hoa nở dài theo nhánh, khoảng cách giữa
các hoa sát nhau. Cây dễ dàng ra hoa ở các mùa.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 6350 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính bông: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 100-180 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 55-60 ngày

FANT307 Orange

Hoa cắt cành

Cut Flower
FANT308 Dark Orange

FANT311 Red

FANT312 Cherry Rose

FANT313 Rose

FANT314 Ivory White

FANT316 Soft Yellow
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Mõm sóiAntirrhinum
Rocket

Cúc Đài LoanAster
mới

Cây khỏe, chiều cao cây đồng đều, chịu được nhiệt
độ cao. Phát hoa dài và dày hoa. Cây phát triển tốt ở
điều kiện ngày dài, trồng trong nhà kính hoặc trồng
ngoài trời, làm hoa thảm đều phù hợp. Có nhiều
màu để lựa chọn. Sản phẩm này thuộc nhóm 3-4.

FAST001 Blue

FAST002 Pink

FAST003 Rose

FAST005 White

Bonita

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 6000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-8 ngày
Đường kính bông: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 75-100 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 90-110 ngày

FANT350 Mix

FAST004 Scarlet

Hoa nở tròn đều, kích cỡ hoa trung bình, hình
dáng hoa kép vẫn được duy trì cho đến khi hoa
tàn. Khả năng kháng được nấm Fusarium.

FAST000 Mix

FAST006 Light Blue

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 450 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 5 cm
Chiều cao cây: 50-60 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang sang luống): 70-75 ngày

Kurenai
FANT351 White

FANT352 Bronze

FANT353 Cherry

FANT354 Rose

FANT355 Golden

Cây cho ra nhiều nhánh.
Hoa bán kép, kích cỡ hoa trung.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 420-700 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 6-8 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 60-70 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 60-70 ngày

FANT356 Orchid
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FANT357 Pink

FANT358 Lemon

FAST201 Purple

FAST202 Red

FAST203 Rose

FAST204 White

FANT359 Red
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Mõm sóiAntirrhinum
Rocket

Cúc Đài LoanAster
mới

Cây khỏe, chiều cao cây đồng đều, chịu được nhiệt
độ cao. Phát hoa dài và dày hoa. Cây phát triển tốt ở
điều kiện ngày dài, trồng trong nhà kính hoặc trồng
ngoài trời, làm hoa thảm đều phù hợp. Có nhiều
màu để lựa chọn. Sản phẩm này thuộc nhóm 3-4.

FAST001 Blue

FAST002 Pink

FAST003 Rose

FAST005 White

Bonita

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 6000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-8 ngày
Đường kính bông: 1.5-2 cm
Chiều cao cây: 75-100 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 90-110 ngày

FANT350 Mix

FAST004 Scarlet

Hoa nở tròn đều, kích cỡ hoa trung bình, hình
dáng hoa kép vẫn được duy trì cho đến khi hoa
tàn. Khả năng kháng được nấm Fusarium.

FAST000 Mix

FAST006 Light Blue

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 450 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 5 cm
Chiều cao cây: 50-60 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang sang luống): 70-75 ngày

Kurenai
FANT351 White

FANT352 Bronze

FANT353 Cherry

FANT354 Rose

FANT355 Golden

Cây cho ra nhiều nhánh.
Hoa bán kép, kích cỡ hoa trung.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 420-700 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 6-8 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 60-70 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 60-70 ngày

FANT356 Orchid
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FANT357 Pink

FANT358 Lemon

FAST201 Purple

FAST202 Red

FAST203 Rose

FAST204 White

FANT359 Red

132

Cúc Đài LoanAster
FAST031 Pink

FAST032 Light Blue

FAST033 Yellow

FAST034 White

Fan
FAST121 White

FAST123 Rose Tipped White

mới

Phù hợp trồng làm hoa cắt cành hoặc trồng chậu. Có
nhiều màu để lựa chọn hơn so với các sản phẩm
cùng loại trên thị trường.
FAST036 Deep Rose

FAST124 Rose

FAST035 Deep Blue

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400-500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 10-12 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 55-60 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 60-75 ngày

FAST037 Red

FAST125 Deep Rose

FAST122 Yellow

FAST030 Mix

FAST126 Scarlet

FAST120 Mix

FAST127 Red

Serenade
Thời gian canh tác tương đối ngắn (100) ngày từ khi gieo hạt, sai hoa.
Tỉ lệ hoa bán kép nhiều, có nhiều màu để lựa chọn. Có sức đề kháng
đối với nấm Fusarium.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 3 cm
Chiều cao cây: 60-80 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 65-70 ngày
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FAST128 Blue Tipped White

FAST129 Blue

FAST051 Soft Blue

FAST052 Deep Blue

FAST053 Yellow

FAST054 Salmon Pink

FAST054 Fiery Red

Cây khỏe, thích hợp trồng cắt cành, đặc biệt có thêm màu vàng mà các chủng loại tương tự trên thị trường không có.
Có 7 màu để lựa chọn.

Matador

mới

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400-500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 10-12 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 75-80 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 60-75 ngày

FAST050 Mix

FAST055 Crimson

FAST056 White
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Cúc Đài LoanAster
FAST031 Pink

FAST032 Light Blue

FAST033 Yellow

FAST034 White

Fan
FAST121 White

FAST123 Rose Tipped White

mới

Phù hợp trồng làm hoa cắt cành hoặc trồng chậu. Có
nhiều màu để lựa chọn hơn so với các sản phẩm
cùng loại trên thị trường.
FAST036 Deep Rose

FAST124 Rose

FAST035 Deep Blue

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400-500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 10-12 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 55-60 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 60-75 ngày

FAST037 Red

FAST125 Deep Rose

FAST122 Yellow

FAST030 Mix

FAST126 Scarlet

FAST120 Mix

FAST127 Red

Serenade
Thời gian canh tác tương đối ngắn (100) ngày từ khi gieo hạt, sai hoa.
Tỉ lệ hoa bán kép nhiều, có nhiều màu để lựa chọn. Có sức đề kháng
đối với nấm Fusarium.
Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-7 ngày
Đường kính hoa: 3 cm
Chiều cao cây: 60-80 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 65-70 ngày
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FAST128 Blue Tipped White

FAST129 Blue

FAST051 Soft Blue

FAST052 Deep Blue

FAST053 Yellow

FAST054 Salmon Pink

FAST054 Fiery Red

Cây khỏe, thích hợp trồng cắt cành, đặc biệt có thêm màu vàng mà các chủng loại tương tự trên thị trường không có.
Có 7 màu để lựa chọn.

Matador

mới

Thích hợp trồng với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 400-500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 10-12 ngày
Đường kính hoa: 3-4 cm
Chiều cao cây: 75-80 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 60-75 ngày

FAST050 Mix

FAST055 Crimson

FAST056 White
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Mào gàCelosia
Bombay

FCEL501 Fidor

Hoa Chuông

Campana

mới

Campanula Campana là sản phẩm hoa chuông cắt
cành dẫn đầu trên thị trường. Canh tác được vào mùa
ấm và lạnh, cây phát triển đồng đều và khỏe từ giai đoạn
gieo tới thu hoạch. Yêu cầu ngày dài khi canh tác.
Mật độ trồng 80 cây/m2

FCAM022 White

FCAM023 Lilac

FCEL504 Green

FCEL505 Bronze

Thích hợp với thời tiết ấm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt áo. Trọng lượng 800-1350 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 70-100 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 70-100 ngày

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 720-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 75-85 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 70-100 ngày

FCAM021 Pink

FCEL503 Fivio

Dòng sản phẩm hoa Mào gà cắt cành duy nhất trên thị trường có nhiều
màu để lựa chọn. Hình dáng bông hoa bắt mắt, màu sắc tươi, phù hợp
dùng để làm bó hoa tặng trong những dịp lễ, sinh nhật... Không giống như
Mào gà búa truyền thống, Mào gà Bombay đem lại sự nhận dạng riêng biệt
và làm thay đổi suy nghĩ cũng như cách sử dụng Mào gà làm hoa cắt cành.

Campanula
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FCEL502 Firosa

mới

FCAM024 Blue

FCEL506 Pink

FCEL507 Purple

FCEL508 Cherry

FCEL509 Fire

FCEL510 Figo
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Mào gàCelosia
Bombay

FCEL501 Fidor

Hoa Chuông

Campana

mới

Campanula Campana là sản phẩm hoa chuông cắt
cành dẫn đầu trên thị trường. Canh tác được vào mùa
ấm và lạnh, cây phát triển đồng đều và khỏe từ giai đoạn
gieo tới thu hoạch. Yêu cầu ngày dài khi canh tác.
Mật độ trồng 80 cây/m2

FCAM022 White

FCAM023 Lilac

FCEL504 Green

FCEL505 Bronze

Thích hợp với thời tiết ấm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt áo. Trọng lượng 800-1350 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 70-100 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 70-100 ngày

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 720-1200 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa: 5-6 cm
Chiều cao cây: 75-85 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 50-55 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 70-100 ngày

FCAM021 Pink

FCEL503 Fivio

Dòng sản phẩm hoa Mào gà cắt cành duy nhất trên thị trường có nhiều
màu để lựa chọn. Hình dáng bông hoa bắt mắt, màu sắc tươi, phù hợp
dùng để làm bó hoa tặng trong những dịp lễ, sinh nhật... Không giống như
Mào gà búa truyền thống, Mào gà Bombay đem lại sự nhận dạng riêng biệt
và làm thay đổi suy nghĩ cũng như cách sử dụng Mào gà làm hoa cắt cành.

Campanula

135

FCEL502 Firosa

mới

FCAM024 Blue

FCEL506 Pink

FCEL507 Purple

FCEL508 Cherry

FCEL509 Fire

FCEL510 Figo
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Mào gàCelosia

Phi yến

Delphinium

Sunday
mới

Aurora

mới

Giống hoa Phi yến cắt cành F1 có những ưu điểm
vượt trội nhất trên thị trường. Cây phát triển đồng
đều. Cành cây chắc, khỏe, lá nhỏ rất lý tưởng cho
mục đích cắm bình.

FDEL041 Deep Purple FDEL042 Light Purple

FDEL043 Blue

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 350-450 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 10-12 ngày
Đường kính hoa:
Chiều cao cây: 90-120 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 35-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 65-75 ngày

FCEL520 Mix

Phiên bản đầu tiên trên thị trường của hoa Mào gà lửa
cắt cành. Thân cây khỏe, phát hoa dài, có thể kết hợp
với những loại hoa cắt cành khác để làm bó hoa.

FCEL521 Cherry

FCEL522 Wine Red

FCEL523 Bright Pink

FDEL044 Light Blue

FDEL045 Lavender

FDEL046 White

Candle

Thích hợp với thời tiết ấm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt áo. Trọng lượng 800-1350 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 70-100 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 85-115 ngày

mới

FDEL012 White

FCEL524 Red

FCEL525 Dark Pink

FCEL528 Yellow

FCEL529 Orange

Không yêu cầu ngày dài để ra hoa. Cây phát triển đồng
đều. Duy trì nhiệt độ ban đêm 15˚C, ban ngày từ 18-21˚C
sẽ cho kết quả tốt nhất. Việc duy trì nhiệt độ từ 15-25˚C và
thời gian chiếu sáng 10 tiếng đồng hồ/ngày sẽ giúp cây
cho những đợt hoa mới cách nhau 10-12 tuần. Thời gian
chiếu sáng dài, nhiệt độ cao, cường độ chiếu sáng cao là
những nguyên nhân thúc đẩy việc ra hoa sớm và làm giảm
chiều cao cây.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 350-400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 100-180 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 35-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 90-100 ngày

FCEL526 Purple

FCEL527 Gold
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FDEL040 Mix

FDEL011 Violet Shades

FDEL013 Blue
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Mào gàCelosia

Phi yến

Delphinium

Sunday
mới

Aurora

mới

Giống hoa Phi yến cắt cành F1 có những ưu điểm
vượt trội nhất trên thị trường. Cây phát triển đồng
đều. Cành cây chắc, khỏe, lá nhỏ rất lý tưởng cho
mục đích cắm bình.

FDEL041 Deep Purple FDEL042 Light Purple

FDEL043 Blue

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 350-450 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 10-12 ngày
Đường kính hoa:
Chiều cao cây: 90-120 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 35-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 65-75 ngày

FCEL520 Mix

Phiên bản đầu tiên trên thị trường của hoa Mào gà lửa
cắt cành. Thân cây khỏe, phát hoa dài, có thể kết hợp
với những loại hoa cắt cành khác để làm bó hoa.

FCEL521 Cherry

FCEL522 Wine Red

FCEL523 Bright Pink

FDEL044 Light Blue

FDEL045 Lavender

FDEL046 White

Candle

Thích hợp với thời tiết ấm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt áo. Trọng lượng 800-1350 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 70-100 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 85-115 ngày

mới

FDEL012 White

FCEL524 Red

FCEL525 Dark Pink

FCEL528 Yellow

FCEL529 Orange

Không yêu cầu ngày dài để ra hoa. Cây phát triển đồng
đều. Duy trì nhiệt độ ban đêm 15˚C, ban ngày từ 18-21˚C
sẽ cho kết quả tốt nhất. Việc duy trì nhiệt độ từ 15-25˚C và
thời gian chiếu sáng 10 tiếng đồng hồ/ngày sẽ giúp cây
cho những đợt hoa mới cách nhau 10-12 tuần. Thời gian
chiếu sáng dài, nhiệt độ cao, cường độ chiếu sáng cao là
những nguyên nhân thúc đẩy việc ra hoa sớm và làm giảm
chiều cao cây.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 350-400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 100-180 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 35-45 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 90-100 ngày

FCEL526 Purple

FCEL527 Gold
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FDEL040 Mix

FDEL011 Violet Shades

FDEL013 Blue
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Cẩm chướng

Phi yến

Delphinium

Dianthus

Amazon
mới

Magic fountains

mới

Dùng trồng làm hoa cắt cành. Phát hoa dài, sai hoa, màu
sắc đa dạng, phù hợp trồng ở khu vực có khí hậu mát,
nắng vừa.
Thích hợp với thời mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 350-450 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 12-18 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 90-120 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 100-110 ngày

Không yêu cầu nhiệt độ lạnh để ra hoa. Trồng cắt cành hoặc trồng chậu đều phù
hợp. Canh tác được ở nhiều khu vực có điều kiện khí hậu khác nhau. Cây đạt
chiều cao tối đa 91 cm khi được trồng xuống luống.
Mật độ trồng: 30-40 cây/m2 khi không ngắt đọt, 15 cây/m2 khi áp dụng kỹ thuật
ngắt đọt.
Rose Magic: hoa có màu trắng khi mới nở sau đó đổi sang màu hồng, sau cùng
chuyển sang màu hồng đậm. Sự luân phiên chuyển màu làm cho màu hoa sinh
động hơn.

FDIA463 Neon Cherry

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 300-465 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 50-90 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 70-90 ngày
FDIA461 Neon Purple

FDIA462 Rose Magic

Cúc nút áoGomphrena
FGOM051 Carmine

FDEL101 Dark Blue
white Bee

FDEL102 Lavender
white Bee

FDEL103 Lilac Pink
white Bee

FDEL104 Sky Blue
white Bee

FDEL105 Mid Blue
white Bee

FDEL106 White Dark Bee

FGOM052 Orange

Qis
Dòng sản phẩm này vừa có thể trồng trang
trí cảnh quan, sân vườn, cắt cành và đồng
thời cũng được sử dụng làm hoa khô.
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FDEL107 Dark Blue
Dark Bee

FDEL108 Cherry Blossom
white Bee

FDEL109 Pure White

FGOM053 Red

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 250-300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2.5 cm
Chiều cao cây: 60-65 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 70-85 ngày
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Cẩm chướng

Phi yến

Delphinium

Dianthus

Amazon
mới

Magic fountains

mới

Dùng trồng làm hoa cắt cành. Phát hoa dài, sai hoa, màu
sắc đa dạng, phù hợp trồng ở khu vực có khí hậu mát,
nắng vừa.
Thích hợp với thời mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 350-450 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 12-18 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 90-120 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 30-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 100-110 ngày

Không yêu cầu nhiệt độ lạnh để ra hoa. Trồng cắt cành hoặc trồng chậu đều phù
hợp. Canh tác được ở nhiều khu vực có điều kiện khí hậu khác nhau. Cây đạt
chiều cao tối đa 91 cm khi được trồng xuống luống.
Mật độ trồng: 30-40 cây/m2 khi không ngắt đọt, 15 cây/m2 khi áp dụng kỹ thuật
ngắt đọt.
Rose Magic: hoa có màu trắng khi mới nở sau đó đổi sang màu hồng, sau cùng
chuyển sang màu hồng đậm. Sự luân phiên chuyển màu làm cho màu hoa sinh
động hơn.

FDIA463 Neon Cherry

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 300-465 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 50-90 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 70-90 ngày
FDIA461 Neon Purple

FDIA462 Rose Magic

Cúc nút áoGomphrena
FGOM051 Carmine

FDEL101 Dark Blue
white Bee

FDEL102 Lavender
white Bee

FDEL103 Lilac Pink
white Bee

FDEL104 Sky Blue
white Bee

FDEL105 Mid Blue
white Bee

FDEL106 White Dark Bee

FGOM052 Orange

Qis
Dòng sản phẩm này vừa có thể trồng trang
trí cảnh quan, sân vườn, cắt cành và đồng
thời cũng được sử dụng làm hoa khô.
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FDEL107 Dark Blue
Dark Bee

FDEL108 Cherry Blossom
white Bee

FDEL109 Pure White

FGOM053 Red

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 250-300 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 1.5-2.5 cm
Chiều cao cây: 60-65 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 70-85 ngày
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mới

Hướng dương

mới

Helianthus

FHLS105 Limoncello Summer

FHLS106 Orange Summer

FHLS107 Provence Summer

FHLS108 Orange DRM

Sunrich

FHLS042 Choice

FHLS041 Pomelo

FHLS043 Fresh

Vincent’s 2
Helianthus Vincent’2: tỉ lệ nảy mầm cao, trồng được ở tất cả các khu
vực. Chiều cao cây không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời gian chiếu sáng.
Thân cây khỏe, mặt hoa hướng lên phía trên với bộ lá nhỏ, đường kính
hoa lớn, cánh hoa tròn, tất cả đem lại sức hấp dẫn cho sản phẩm.
Choice: màu cam nhụy nâu → sự lựa chọn hoàn hảo.
Fresh: màu vàng nhụy xanh → đem lại sự tươi mát.
Pomelo: màu vàng chanh nhụy nâu, cánh hoa tròn xếp đều lên nhau,
thân cây sẽ thấp hơn trong điều kiện ngày ngắn → đem lại sự đa dạng
cho bộ sưu tập.
Choice Tangy: màu cam đậm nhụy nâu, thân cây cứng, khỏe, bộ lá
nhỏ, chiều cao từ 80-100cm, phù hợp trồng ở các khu vực có khí hậu
nóng → sự lựa chọn không thể bỏ qua.

FHLS044 Choice Tangy
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* Helianthus Sunrich Provence Summer: phù hợp trồng dưới điều kiện ngày dài, hoa có màu cam đậm, nhụy nâu, thời
gian ra hoa sớm hơn Sunrich Orange từ 5-10 ngày.
* Helianthus Sunrich Orange DMR: loại hướng dương có sức đề kháng tốt nhất đối với bệnh nấm sương mai (mốc
sương) trên thị trường. Khách hàng sẽ giảm bớt sư lo lắng về vấn đề nấm mốc sương đồng thời giúp nhà vườn giảm
được chi phí đáng kể trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian ra hoa từ khi gieo hạt 55-70 ngày tùy thuộc vào
điều kiện trồng và chiếu sáng.
Lưu ý: Sunrich Orange DMR có sức hạn chế cao đối với sự tăng trưởng, phát triển của mầm bệnh và sự thiệt hại do
mầm bệnh đã được nêu ở trên gây ra khi được so sánh với những loại hướng dương khác.
* Helianthus Sunrich Lemon Summer: phù hợp trồng dưới điều kiện ngày dài, hoa có màu vàng , nhụy nâu, thời gian ra
hoa sớm hơn Sunrich Orange từ 5-10 ngày.
* Helianthus Limoncello Summer: Màu hoa được pha trộn giữa màu vàng chanh và màu kem tạo nên điểm nhấn cho bộ
sưu tập hướng dương.
* Helianthus Sunrich Orange Summer: phù hợp trồng dưới điều kiện ngày dài, hoa có màu cam , nhụy nâu, thời gian ra
hoa sớm hơn Sunrich Orange từ 5-10 ngày.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 15-26 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 12-15 cm
Chiều cao cây: 90-120 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 40-50 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 15-20 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-10 ngày
Đường kính hoa: 10-15 cm
Chiều cao cây: 80-120 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 35-40 ngày (vụ hè thu)
30-35 ngày (vụ đông xuân)
FHLS101 Lemon

FHLS102 Orange

FHLS103 Gold

FHLS104 Lemon Summer 142

mới

Hướng dương

mới

Helianthus

FHLS105 Limoncello Summer

FHLS106 Orange Summer

FHLS107 Provence Summer

FHLS108 Orange DRM

Sunrich

FHLS042 Choice

FHLS041 Pomelo

FHLS043 Fresh

Vincent’s 2
Helianthus Vincent’2: tỉ lệ nảy mầm cao, trồng được ở tất cả các khu
vực. Chiều cao cây không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời gian chiếu sáng.
Thân cây khỏe, mặt hoa hướng lên phía trên với bộ lá nhỏ, đường kính
hoa lớn, cánh hoa tròn, tất cả đem lại sức hấp dẫn cho sản phẩm.
Choice: màu cam nhụy nâu → sự lựa chọn hoàn hảo.
Fresh: màu vàng nhụy xanh → đem lại sự tươi mát.
Pomelo: màu vàng chanh nhụy nâu, cánh hoa tròn xếp đều lên nhau,
thân cây sẽ thấp hơn trong điều kiện ngày ngắn → đem lại sự đa dạng
cho bộ sưu tập.
Choice Tangy: màu cam đậm nhụy nâu, thân cây cứng, khỏe, bộ lá
nhỏ, chiều cao từ 80-100cm, phù hợp trồng ở các khu vực có khí hậu
nóng → sự lựa chọn không thể bỏ qua.

FHLS044 Choice Tangy

141

* Helianthus Sunrich Provence Summer: phù hợp trồng dưới điều kiện ngày dài, hoa có màu cam đậm, nhụy nâu, thời
gian ra hoa sớm hơn Sunrich Orange từ 5-10 ngày.
* Helianthus Sunrich Orange DMR: loại hướng dương có sức đề kháng tốt nhất đối với bệnh nấm sương mai (mốc
sương) trên thị trường. Khách hàng sẽ giảm bớt sư lo lắng về vấn đề nấm mốc sương đồng thời giúp nhà vườn giảm
được chi phí đáng kể trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian ra hoa từ khi gieo hạt 55-70 ngày tùy thuộc vào
điều kiện trồng và chiếu sáng.
Lưu ý: Sunrich Orange DMR có sức hạn chế cao đối với sự tăng trưởng, phát triển của mầm bệnh và sự thiệt hại do
mầm bệnh đã được nêu ở trên gây ra khi được so sánh với những loại hướng dương khác.
* Helianthus Sunrich Lemon Summer: phù hợp trồng dưới điều kiện ngày dài, hoa có màu vàng , nhụy nâu, thời gian ra
hoa sớm hơn Sunrich Orange từ 5-10 ngày.
* Helianthus Limoncello Summer: Màu hoa được pha trộn giữa màu vàng chanh và màu kem tạo nên điểm nhấn cho bộ
sưu tập hướng dương.
* Helianthus Sunrich Orange Summer: phù hợp trồng dưới điều kiện ngày dài, hoa có màu cam , nhụy nâu, thời gian ra
hoa sớm hơn Sunrich Orange từ 5-10 ngày.
Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 15-26 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa: 12-15 cm
Chiều cao cây: 90-120 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 40-50 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Hạt thô. Trọng lượng 15-20 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 5-10 ngày
Đường kính hoa: 10-15 cm
Chiều cao cây: 80-120 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 35-40 ngày (vụ hè thu)
30-35 ngày (vụ đông xuân)
FHLS101 Lemon

FHLS102 Orange

FHLS103 Gold

FHLS104 Lemon Summer 142

Hoa Salem

Katz

Limonium

Qis

Những ưu điểm vượt trội của dòng hoa Hoàng Anh đều tập trung
vào Katz. Được lai tạo sau những chủng loại hiện đang có trên
thị trường, Katz đã khắc phục được những nhược điểm trước
đây của các loại Hoàng Anh khác. Phát hoa dài và dày hoa, tỉ lệ
hoa kép đạt 50%. Thời gian canh tác ngắn, chịu được sự thay
đổi nhiệt độ. Trồng được quanh năm.
Katz Hi Double White thừa hưởng những ưu điểm của dòng
Katz, sản phẩm có ưu điểm vượt trội hơn khi đạt tới 90% tỉ lệ hoa
kép. Sự lựa chọn không thể bỏ qua.

mới

Chất lượng vượt trội ở sự phát triển, màu hoa, kích cỡ hoa so với chủng loại hiện tại trên thị trường. Những bông hoa xinh xắn
với màu sắc rực rỡ là điểm đặc biệt của sản phẩm. Dòng hoa Salem từ hạt giống chất lượng đã chính thức quay trở lại, hãy
dành sự quan tâm đặc biệt cho dòng hoa này.

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 600 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa:
Chiều cao cây: 75-80 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 55-90 ngày

Thích hợp trồng thời tiết lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 10-160C
Hạt thô. Trọng lượng 350-400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-8 ngày
Đường kính hoa:
Chiều cao cây: 75-90 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 125-155 ngày
FLIM005 Purple

mới

FLIM006 Apricot

Hoàng Anh

FMAT001 Yellow

FMAT002 Pink

Stock

FLIM007 Pale Blue

FLIM008 Rose

FMAT003 Double White

FMAT004 L.Lavender

FLIM000 Mix
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FLIM001 Lavender

FLIM002 Yellow

FLIM003 White

FLIM004 Dark Blue

FMAT009 Crimson

FMAT005 B.Rose

FMAT010 Blue

FMAT006 Cherry Blossom

FMAT007 Ruby

FMAT008 White

FMAT011 Purple

FMAT012 Lavender Blue

FMAT013 Apricot
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Hoa Salem

Katz

Limonium

Qis

Những ưu điểm vượt trội của dòng hoa Hoàng Anh đều tập trung
vào Katz. Được lai tạo sau những chủng loại hiện đang có trên
thị trường, Katz đã khắc phục được những nhược điểm trước
đây của các loại Hoàng Anh khác. Phát hoa dài và dày hoa, tỉ lệ
hoa kép đạt 50%. Thời gian canh tác ngắn, chịu được sự thay
đổi nhiệt độ. Trồng được quanh năm.
Katz Hi Double White thừa hưởng những ưu điểm của dòng
Katz, sản phẩm có ưu điểm vượt trội hơn khi đạt tới 90% tỉ lệ hoa
kép. Sự lựa chọn không thể bỏ qua.

mới

Chất lượng vượt trội ở sự phát triển, màu hoa, kích cỡ hoa so với chủng loại hiện tại trên thị trường. Những bông hoa xinh xắn
với màu sắc rực rỡ là điểm đặc biệt của sản phẩm. Dòng hoa Salem từ hạt giống chất lượng đã chính thức quay trở lại, hãy
dành sự quan tâm đặc biệt cho dòng hoa này.

Thích hợp trồng thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 600 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa:
Chiều cao cây: 75-80 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 55-90 ngày

Thích hợp trồng thời tiết lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 10-160C
Hạt thô. Trọng lượng 350-400 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-8 ngày
Đường kính hoa:
Chiều cao cây: 75-90 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 125-155 ngày
FLIM005 Purple

mới

FLIM006 Apricot

Hoàng Anh

FMAT001 Yellow

FMAT002 Pink

Stock

FLIM007 Pale Blue

FLIM008 Rose

FMAT003 Double White

FMAT004 L.Lavender

FLIM000 Mix

143

FLIM001 Lavender

FLIM002 Yellow

FLIM003 White

FLIM004 Dark Blue

FMAT009 Crimson

FMAT005 B.Rose

FMAT010 Blue

FMAT006 Cherry Blossom

FMAT007 Ruby

FMAT008 White

FMAT011 Purple

FMAT012 Lavender Blue

FMAT013 Apricot
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Xác pháo

Salvia

FSAL001 Big Blue

mới

FZIN301 Bright Pink

Cây có chiều cao lý tưởng để trồng làm hoa thảm. Thời gian ra hoa tùy thuộc vào thời gian
chiếu sáng và nhiệt độ. Phù hợp trồng ở khu vực có khí hậu ấm. Cây không yêu cầu tưới
nhiều nước, dễ chăm sóc. Cần nhiều nắng để cây phát triển tốt nhất. Cây thu hút bướm, ong
và chim ruồi.

FZIN303 Coral

FZIN305 Golden Yellow

FZIN306 Lilac

FZIN307 Lime

Cúc lá nhám Zinnia

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 690 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 60-90 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 55-90 ngày

Giant
Hoa kép, đường kính hoa lớn. Màu sắc đa dạng phù hợp
trồng cho mục đích cắt cành hoặc trồng vào chậu lớn.
FZIN308 Orange

FZIN309 Purple

FZIN311 Salmon Rose

FZIN312 Scarlet

FZIN313 White

FZIN314 Wine

mới

145

FZIN315 Deep Red

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 120-190 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-7 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 90-100 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 40-50 ngày

mới

FZIN316 Carmine

FZIN300 Mix
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Xác pháo

Salvia

FSAL001 Big Blue

mới

FZIN301 Bright Pink

Cây có chiều cao lý tưởng để trồng làm hoa thảm. Thời gian ra hoa tùy thuộc vào thời gian
chiếu sáng và nhiệt độ. Phù hợp trồng ở khu vực có khí hậu ấm. Cây không yêu cầu tưới
nhiều nước, dễ chăm sóc. Cần nhiều nắng để cây phát triển tốt nhất. Cây thu hút bướm, ong
và chim ruồi.

FZIN303 Coral

FZIN305 Golden Yellow

FZIN306 Lilac

FZIN307 Lime

Cúc lá nhám Zinnia

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 690 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 60-90 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 55-90 ngày

Giant
Hoa kép, đường kính hoa lớn. Màu sắc đa dạng phù hợp
trồng cho mục đích cắt cành hoặc trồng vào chậu lớn.
FZIN308 Orange

FZIN309 Purple

FZIN311 Salmon Rose

FZIN312 Scarlet

FZIN313 White

FZIN314 Wine

mới
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FZIN315 Deep Red

Thích hợp trồng quanh năm, nắng nhiều
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 120-190 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-7 ngày
Đường kính hoa: 8-10 cm
Chiều cao cây: 90-100 cm
Sang luống (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang luống): 40-50 ngày

mới

FZIN316 Carmine

FZIN300 Mix
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FCOL059 Pineapple Surprise

FCOL060 Mighty Mosaic

mới

Chiều cao cây: 45-65 cm

mới

Chiều cao cây: 45-65 cm

Lá kiểng

Coleus

Chiều cao cây
65-70 cm

Wizard
FCOL054 Crimson Gold

FCOL055 Watermelon

Cây cho nhiều nhánh, đường kính lá trung bình, dễ
chăm sóc, phù hợp trồng trang trí cảnh quan và trồng
thảm. Màu Coral Sunrise lúc bắt đầu có thể là màu
hồng cam khi ở điều kiện lạnh và chuyển sang màu
hồng nhạt khi nhiệt độ tăng.

FCOL012 Velvet Red

Sun
Khả năng chịu đựng cao khi trồng ở khu vực nắng nhiều, độ ẩm cao, hoặc
những nơi có cường độ ánh sáng thấp. Lá sẽ bị cháy xém trong điều kiện
nắng nhiều nhưng độ ẩm thấp. Nên che nắng cho dòng sản phẩm này.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 800-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Chiều cao cây: 30-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-55 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 3500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-65 ngày

FCOL010 Mix

FCOL057 Lime Delight

FCOL013 Scarlet
FCOL052 Chocolate
Covered Cherry

FCOL053 Chocolate Mint

mới
Chiều cao cây: 55-60 cm

FCOL017 Golden

FCOL018 Coral Sunsise

Chiều cao cây
60-75 cm
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FCOL019 Jade

FCOL021 Rose

FCOL014 Sunset

FCOL016 Mosaic

FCOL056 Chocolate Splash

FCOL058 Rose to Lime Magic

FCOL061 Dark Chocolate
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FCOL059 Pineapple Surprise

FCOL060 Mighty Mosaic

mới

Chiều cao cây: 45-65 cm

mới

Chiều cao cây: 45-65 cm

Lá kiểng

Coleus

Chiều cao cây
65-70 cm

Wizard
FCOL054 Crimson Gold

FCOL055 Watermelon

Cây cho nhiều nhánh, đường kính lá trung bình, dễ
chăm sóc, phù hợp trồng trang trí cảnh quan và trồng
thảm. Màu Coral Sunrise lúc bắt đầu có thể là màu
hồng cam khi ở điều kiện lạnh và chuyển sang màu
hồng nhạt khi nhiệt độ tăng.

FCOL012 Velvet Red

Sun
Khả năng chịu đựng cao khi trồng ở khu vực nắng nhiều, độ ẩm cao, hoặc
những nơi có cường độ ánh sáng thấp. Lá sẽ bị cháy xém trong điều kiện
nắng nhiều nhưng độ ẩm thấp. Nên che nắng cho dòng sản phẩm này.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc phấn. Trọng lượng 800-1000 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 4-5 ngày
Chiều cao cây: 30-50 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-55 ngày

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 25-300C
Hạt thô. Trọng lượng 3500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 30-35 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-65 ngày

FCOL010 Mix

FCOL057 Lime Delight

FCOL013 Scarlet
FCOL052 Chocolate
Covered Cherry

FCOL053 Chocolate Mint

mới
Chiều cao cây: 55-60 cm

FCOL017 Golden

FCOL018 Coral Sunsise

Chiều cao cây
60-75 cm
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FCOL019 Jade

FCOL021 Rose

FCOL014 Sunset

FCOL016 Mosaic

FCOL056 Chocolate Splash

FCOL058 Rose to Lime Magic

FCOL061 Dark Chocolate
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Ornamental Mint

Lá chuông

Ornamental Oregano

Mini Mintmới

Kirigami

Mentha: lá có vị bạc hà, có mùi thơm, cây phát triển
nhanh, khỏe, đồng đều, có thể gieo trực tiếp vào
chậu. Trồng trang trí hay dùng làm lá gia vị đều được.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 600-800 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 3-5 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày

FORG001

Chủng loại lần đầu tiên lai tạo được hạt giống, loại lá này không dùng
để ăn, chỉ dùng để trang trí, nhìn rất bắt mắt khi trồng vào chậu treo.
Với dáng cây hơi rũ, hoa dày, chặt, cây phủ đầy chậu nhanh hơn so
với chủng loại giâm cành. Có mùi hương dễ chịu. Ít bị ảnh hưởng khi
vận chuyển. Phù hợp trồng thời tiết mát, lạnh. Lá có màu tím đậm khi
trồng ở điều kiện nhiệt độ 10 độ C trở xuống. Có sức chịu đựng được
nhiệt và hạn tốt.
Thích hợp với thời tiết mát lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-200C
Hạt thô. Trọng lượng 1450-1550 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-75 ngày

Lá bạc

FMEN001

Giống như các loại lá được dùng như loại rau gia vị đang có trên thị trường. Tuy nhiên Dropshot có đặc điểm riêng đó là thuộc
họ Vạn thọ, điều này giúp cho Dropshot trồng được ở tất cả các khu vực và các điều kiện thời tiết khác nhau. Lá có vị ngọt
nhưng lại có mùi của cam thảo và mùi quế đem lại sự khác biệt cho sản phẩm. Với chiều cao 25-30cm, thích hợp trồng vào
chậu có đường kính 10-15cm, Dropshot có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Ngoài ra, do lá cây mềm và mỏng, có thể
dùng trong việc nấu ăn, pha chế thức uống hoặc dùng kèm với các món ăn. Cây sẽ cho những bông hoa nhỏ màu trắng khi
được trồng trong điều kiện lạnh, ít nắng. Có thể trồng kết hợp với các loại hoa khác nhằm mục đích trang trí.

mới

Dusty Miler
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc. Trọng lượng 900-1000 hạt/gr
Phủ hạt: không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
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FDUS020 New Look

Dropshot
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1100 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 15-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-65 ngày

Cây phát triển đồng đều, lá màu bạc tạo nên sự tương
phản khi trồng thảm hoặc kết hợp với những loại hoa
khác. Trồng điều kiện lạnh để màu của lá ánh bạc nhiều.

FDUS010 Silver Dust

Lá Thiên kim

FTAG001

150

Ornamental Mint

Lá chuông

Ornamental Oregano

Mini Mintmới

Kirigami

Mentha: lá có vị bạc hà, có mùi thơm, cây phát triển
nhanh, khỏe, đồng đều, có thể gieo trực tiếp vào
chậu. Trồng trang trí hay dùng làm lá gia vị đều được.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc lớn. Trọng lượng 600-800 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 3-5 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 15-20 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 20-30 ngày

FORG001

Chủng loại lần đầu tiên lai tạo được hạt giống, loại lá này không dùng
để ăn, chỉ dùng để trang trí, nhìn rất bắt mắt khi trồng vào chậu treo.
Với dáng cây hơi rũ, hoa dày, chặt, cây phủ đầy chậu nhanh hơn so
với chủng loại giâm cành. Có mùi hương dễ chịu. Ít bị ảnh hưởng khi
vận chuyển. Phù hợp trồng thời tiết mát, lạnh. Lá có màu tím đậm khi
trồng ở điều kiện nhiệt độ 10 độ C trở xuống. Có sức chịu đựng được
nhiệt và hạn tốt.
Thích hợp với thời tiết mát lạnh, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-200C
Hạt thô. Trọng lượng 1450-1550 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 20-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 65-75 ngày

Lá bạc

FMEN001

Giống như các loại lá được dùng như loại rau gia vị đang có trên thị trường. Tuy nhiên Dropshot có đặc điểm riêng đó là thuộc
họ Vạn thọ, điều này giúp cho Dropshot trồng được ở tất cả các khu vực và các điều kiện thời tiết khác nhau. Lá có vị ngọt
nhưng lại có mùi của cam thảo và mùi quế đem lại sự khác biệt cho sản phẩm. Với chiều cao 25-30cm, thích hợp trồng vào
chậu có đường kính 10-15cm, Dropshot có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Ngoài ra, do lá cây mềm và mỏng, có thể
dùng trong việc nấu ăn, pha chế thức uống hoặc dùng kèm với các món ăn. Cây sẽ cho những bông hoa nhỏ màu trắng khi
được trồng trong điều kiện lạnh, ít nắng. Có thể trồng kết hợp với các loại hoa khác nhằm mục đích trang trí.

mới

Dusty Miler
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt bọc. Trọng lượng 900-1000 hạt/gr
Phủ hạt: không
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 35-40 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 35-40 ngày
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FDUS020 New Look

Dropshot
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 1100 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 15-25 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 50-65 ngày

Cây phát triển đồng đều, lá màu bạc tạo nên sự tương
phản khi trồng thảm hoặc kết hợp với những loại hoa
khác. Trồng điều kiện lạnh để màu của lá ánh bạc nhiều.

FDUS010 Silver Dust

Lá Thiên kim

FTAG001

150

Blaze: Chiều cao cây: 10-20 cm, tán cây: 10-20 cm. Hạt thô, phủ lớp
mỏng. Thời gian nảy mầm: 5-6 ngày. Thời gian cây con: 30-35 ngày, ra trái
từ lúc sang chậu: 50-90 ngày. Phát triển tốt khi trồng ở điều kiện thời tiết
ấm và cường độ ánh sáng cao. Trái lớn, khi bắt đầu có trái là màu vàng, khi
chín chuyển sang màu đỏ trông rất bắt mắt. Trồng vào chậu đường kính 15
cm hoặc lớn hơn.

FPEP012 Blaze

FPEP013 Wicked

Wicked: Chiều cao cây: 15-20 cm, tán cây: 13-8 cm. Hạt thô, phủ lớp
mỏng. Thời gian nảy mầm: 5-6 ngày. Thời gian cây con: 30-35 ngày, ra trái
từ lúc sang chậu: 50-90 ngày. Chiều cao cây thấp, gọn cho thấy được độ
lớn của trái. Bắt đầu có trái sẽ là màu tím, khi chín chyển sang màu đỏ. Phù
hợp trồng chậu đường kính 10 cm.
Harlequin: Chiều cao cây: 10-20 cm, tán cây: 10-20 cm. Hạt thô, phủ lớp
mỏng. Thời gian nảy mầm: 5-6 ngày. Thời gian cây con: 30-35 ngày, ra trái
từ lúc sang chậu: 50-90 ngày. Trái lớn, khi bắt đầu có trái là màu vàng, khi
chín chuyển sang màu đỏ. Chiều cao cây thấp, cây cho nhánh nhiều. Trái
đẹp, nhìn bắt mắt nên có thể bán ngay khi vừa có trái hoặc là khi có một ít
trái chuyển sang màu đỏ. Trồng vào chậu đường kính 10-15 cm.

FPEP014 Harlequin

Ớt kiểng

Ornamental Pepper
Ớt Rũ

Pepper Salsa Purple Yellow: Chiều cao cây: 10 cm. Hạt thô, phủ lớp mỏng. Cây có chiều cao thấp, gọn. Trái có vị
thơm, ngon. Khi chín trái sẽ chuyển từ màu tím sang vàng. Thời gian cây con: 30-35 ngày, ra trái từ lúc sang chậu:
85-90 ngày.
Pepper Acapulco Purple: Chiều cao cây: 15 cm. Hạt thô, phủ lớp mỏng. Với chiều cao cây thấp, sản phẩm này
thích hợp trồng với tất cả các loại chậu. Màu sắc tươi, độ bóng của trái tạo nên sự khác biệt so với các chủng loại
tương tự. Khi bắt đầu xuất hiện, trái có màu tím và chuyển sang đỏ khi trái chín. Thời gian cây con: 20-30 ngày, ra trái
từ lúc sang chậu: 85-90 ngày.
Pepper Chilly Chili: Chiều cao cây: 23-25 cm. Hạt thô, phủ lớp mỏng. Đặc điểm nổi bật của loại này là sự thay đổi
màu sắc của trái ở những giai đoạn khác nhau làm nên sự phong phú về màu sắc cho thành phẩm. Sự thay đổi màu
sắc từ vàng- xanh- cam và đỏ khi trái chín đem lại cho chúng ta sự liên tưởng về 4 mùa xuân- hạ- thu- đông. Thời
gian cây con: 20-30 ngày, ra trái từ lúc sang chậu: 50-90 ngày.

Cây có khả năng chịu được thời tiết lạnh tốt. Có vị cay,
nhánh nhiều, trái nhỏ, dáng cây rũ nên trồng vào chậu
treo hoặc chậu đứng có đường kính từ 25 cm.
FPEP008 Espresso

Thời gian trái dài (Espresso) chín cũng giống như bốn
mùa xuân, hạ, thu đông. Khi bắt đầu trái có màu tím,
chuyển sang kem, cam và sau cùng là màu đỏ.
Trái oval (Capuccino) chuyển từ màu tím sang đỏ khi
chín. Trái mọc phía trên lá và rũ xuống khi trái chín trông
rất đẹp mắt.
Thích hợp với thời tiết ấm và mát
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 230-370 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-90 ngày

151

FPEP009 Capuccino

FPEP015 Acapulco Purple
FPEP016 Salsa Purple Yellow

FPEP017 Chilly Chili
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Blaze: Chiều cao cây: 10-20 cm, tán cây: 10-20 cm. Hạt thô, phủ lớp
mỏng. Thời gian nảy mầm: 5-6 ngày. Thời gian cây con: 30-35 ngày, ra trái
từ lúc sang chậu: 50-90 ngày. Phát triển tốt khi trồng ở điều kiện thời tiết
ấm và cường độ ánh sáng cao. Trái lớn, khi bắt đầu có trái là màu vàng, khi
chín chuyển sang màu đỏ trông rất bắt mắt. Trồng vào chậu đường kính 15
cm hoặc lớn hơn.

FPEP012 Blaze

FPEP013 Wicked

Wicked: Chiều cao cây: 15-20 cm, tán cây: 13-8 cm. Hạt thô, phủ lớp
mỏng. Thời gian nảy mầm: 5-6 ngày. Thời gian cây con: 30-35 ngày, ra trái
từ lúc sang chậu: 50-90 ngày. Chiều cao cây thấp, gọn cho thấy được độ
lớn của trái. Bắt đầu có trái sẽ là màu tím, khi chín chyển sang màu đỏ. Phù
hợp trồng chậu đường kính 10 cm.
Harlequin: Chiều cao cây: 10-20 cm, tán cây: 10-20 cm. Hạt thô, phủ lớp
mỏng. Thời gian nảy mầm: 5-6 ngày. Thời gian cây con: 30-35 ngày, ra trái
từ lúc sang chậu: 50-90 ngày. Trái lớn, khi bắt đầu có trái là màu vàng, khi
chín chuyển sang màu đỏ. Chiều cao cây thấp, cây cho nhánh nhiều. Trái
đẹp, nhìn bắt mắt nên có thể bán ngay khi vừa có trái hoặc là khi có một ít
trái chuyển sang màu đỏ. Trồng vào chậu đường kính 10-15 cm.

FPEP014 Harlequin

Ớt kiểng

Ornamental Pepper
Ớt Rũ

Pepper Salsa Purple Yellow: Chiều cao cây: 10 cm. Hạt thô, phủ lớp mỏng. Cây có chiều cao thấp, gọn. Trái có vị
thơm, ngon. Khi chín trái sẽ chuyển từ màu tím sang vàng. Thời gian cây con: 30-35 ngày, ra trái từ lúc sang chậu:
85-90 ngày.
Pepper Acapulco Purple: Chiều cao cây: 15 cm. Hạt thô, phủ lớp mỏng. Với chiều cao cây thấp, sản phẩm này
thích hợp trồng với tất cả các loại chậu. Màu sắc tươi, độ bóng của trái tạo nên sự khác biệt so với các chủng loại
tương tự. Khi bắt đầu xuất hiện, trái có màu tím và chuyển sang đỏ khi trái chín. Thời gian cây con: 20-30 ngày, ra trái
từ lúc sang chậu: 85-90 ngày.
Pepper Chilly Chili: Chiều cao cây: 23-25 cm. Hạt thô, phủ lớp mỏng. Đặc điểm nổi bật của loại này là sự thay đổi
màu sắc của trái ở những giai đoạn khác nhau làm nên sự phong phú về màu sắc cho thành phẩm. Sự thay đổi màu
sắc từ vàng- xanh- cam và đỏ khi trái chín đem lại cho chúng ta sự liên tưởng về 4 mùa xuân- hạ- thu- đông. Thời
gian cây con: 20-30 ngày, ra trái từ lúc sang chậu: 50-90 ngày.

Cây có khả năng chịu được thời tiết lạnh tốt. Có vị cay,
nhánh nhiều, trái nhỏ, dáng cây rũ nên trồng vào chậu
treo hoặc chậu đứng có đường kính từ 25 cm.
FPEP008 Espresso

Thời gian trái dài (Espresso) chín cũng giống như bốn
mùa xuân, hạ, thu đông. Khi bắt đầu trái có màu tím,
chuyển sang kem, cam và sau cùng là màu đỏ.
Trái oval (Capuccino) chuyển từ màu tím sang đỏ khi
chín. Trái mọc phía trên lá và rũ xuống khi trái chín trông
rất đẹp mắt.
Thích hợp với thời tiết ấm và mát
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 230-370 hạt/gr
Phủ hạt: Phủ lớp mỏng
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính hoa
Chiều cao cây: 20-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 20-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-90 ngày
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FPEP009 Capuccino

FPEP015 Acapulco Purple
FPEP016 Salsa Purple Yellow

FPEP017 Chilly Chili
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Red Robin
Trái nhỏ, cây thấp, nhiều nhánh không cần
sử dụng chất điều hòa sinh trưởng. Trái
chín khoảng 100 ngày từ ngày gieo hạt.

Red Profusion

FTMT001 Red Robin

Cà chua kiểng

Trồng một cây vào chậu đường kính 10-15cm, trồng ba cây vào chậu 25-30 cm.
Lượng nước tưới trung bình. Trồng ở điều kiện nắng toàn phần hoặc có thể che
một lớp lưới. Là giống cà chua F1 hữu hạn trồng chậu, tán cây gọn, chặt và hơi rũ.
Trái có hình trái tim với vị ngon đặc trưng tạo nên sự khác biệt so với những loại
cà chua khác.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 300-350 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính trái: 2-3 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra trái đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-85 ngày

Trái có vị ngon và thơm. Cây phát triển tốt và
tán cây vẫn tròn khi trồng trong những chậu có
đường kính nhỏ.
FTMT003 Red Profusion

Tomato
Love

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-14 ngày
Đường kính trái: 2-3 cm
Chiều cao cây: 15-18 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra trái (từ ngày sang chậu): 60-75 ngày

Funnyplums

mới

Sự đột phá trong việc lai tạo dòng cà chua mini. Trái phát triển phía trên bộ lá và rũ xuống đem lại sự bắt mắt và hấp dẫn cho sản
phẩm, dễ thu hoạch. Cây có khả năng chịu đựng khi nhiệt độ tăng. Cây cho trái sớm và nhiều, có vị ngọt tự nhiên. Phù hợp trồng
vào nhiều kích cỡ chậu khác nhau.
Thích hợp trồng vào chậu có đường kính 10-15 cm, rất phù hợp dùng trang trí trên các bàn ăn trong các bữa tiệc. Cây có khả
năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ, thời gian trái chín sớm, trái mọc phía trên lá nên dễ thu hoạch. Có các màu: red, orange,
creamy-yellow.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 300-350 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính trái: 2-3 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra trái đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-85 ngày

FTMT004

Tumbling Tom
Phù hợp trồng với nhiều kích cỡ chậu khác nhau. Cây cho
nhiều trái, có vị ngọt và thơm. Để cây cho nhiều nhánh và độ
rũ sâu nên trồng vào chậu có đường kính từ 25 cm trở lên.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 330 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-15 ngày
Đường kính trái: 1.5-3 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra trái (từ ngày sang chậu): 65-70 ngày
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Red Robin
Trái nhỏ, cây thấp, nhiều nhánh không cần
sử dụng chất điều hòa sinh trưởng. Trái
chín khoảng 100 ngày từ ngày gieo hạt.

Red Profusion

FTMT001 Red Robin

Cà chua kiểng

Trồng một cây vào chậu đường kính 10-15cm, trồng ba cây vào chậu 25-30 cm.
Lượng nước tưới trung bình. Trồng ở điều kiện nắng toàn phần hoặc có thể che
một lớp lưới. Là giống cà chua F1 hữu hạn trồng chậu, tán cây gọn, chặt và hơi rũ.
Trái có hình trái tim với vị ngon đặc trưng tạo nên sự khác biệt so với những loại
cà chua khác.
Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 300-350 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính trái: 2-3 cm
Chiều cao cây: 30-40 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra trái đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-85 ngày

Trái có vị ngon và thơm. Cây phát triển tốt và
tán cây vẫn tròn khi trồng trong những chậu có
đường kính nhỏ.
FTMT003 Red Profusion

Tomato
Love

Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 500 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-14 ngày
Đường kính trái: 2-3 cm
Chiều cao cây: 15-18 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra trái (từ ngày sang chậu): 60-75 ngày

Funnyplums

mới

Sự đột phá trong việc lai tạo dòng cà chua mini. Trái phát triển phía trên bộ lá và rũ xuống đem lại sự bắt mắt và hấp dẫn cho sản
phẩm, dễ thu hoạch. Cây có khả năng chịu đựng khi nhiệt độ tăng. Cây cho trái sớm và nhiều, có vị ngọt tự nhiên. Phù hợp trồng
vào nhiều kích cỡ chậu khác nhau.
Thích hợp trồng vào chậu có đường kính 10-15 cm, rất phù hợp dùng trang trí trên các bàn ăn trong các bữa tiệc. Cây có khả
năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ, thời gian trái chín sớm, trái mọc phía trên lá nên dễ thu hoạch. Có các màu: red, orange,
creamy-yellow.

Thích hợp với thời tiết mát, nắng vừa
Nhiệt độ gieo trồng: 18-250C
Hạt thô. Trọng lượng 300-350 hạt/gr
Phủ hạt: Không
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính trái: 2-3 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra trái đầu tiên (từ ngày sang chậu): 70-85 ngày

FTMT004

Tumbling Tom
Phù hợp trồng với nhiều kích cỡ chậu khác nhau. Cây cho
nhiều trái, có vị ngọt và thơm. Để cây cho nhiều nhánh và độ
rũ sâu nên trồng vào chậu có đường kính từ 25 cm trở lên.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 330 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-15 ngày
Đường kính trái: 1.5-3 cm
Chiều cao cây: 15-20 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra trái (từ ngày sang chậu): 65-70 ngày
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Để tăng hiệu quả canh tác cũng như tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn đầu ra, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách
hàng sản phẩm gieo trồng chất lượng cao được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu: Giá thể Klasmann.
Giá thể Klasmann - Sản phẩm được nghiên cứu qua nhiều năm trên các mùa vụ và phương pháp canh tác khác nhau nhằm
đáp ứng với mọi chủng loại cây trồng và giúp chúng phát triển tốt nhất. Với cấu trúc rỗng xốp của cây rong thủy đài, giá thể
này là sự lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển của cây.
Klasmann cung cấp nhiều công thức sản phẩm phù hợp cho từng yêu cầu cụ thể. Bộ sản phẩm phổ thông bao gồm các công
thức giá thể hoàn hảo, có thể sử dụng ngay mà không cần thêm bất cứ chất trồng nào khác.

FTMT021 Red

Plumbrella
mới
Sự đột phá trong việc lai tạo dòng cà chua mini, trái phát
triển phía trên bộ lá và rũ xuống đem lại sự bắt mắt và
hấp dẫn cho sản phẩm. Dễ thu hoạch. Cây có khả năng
chịu đựng khi nhiệt độ tăng. Cây cho trái sớm và nhiều,
có vị ngọt tự nhiên. Phù hợp trồng vào các kích cỡ chậu
khác nhau.

FTMT022 Creamy-yellow

KLA424 - Giaù theå gieo haït: ñöôïc
duøng trong gieo öôm vôùi yeâu caàu
dinh döôõng cao. Caáu truùc sieâu mòn,
coù khaû naêng giöõ nöôùc vaø phaân boùn
toát, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho quaù
trình naûy maàm, giuùp caây con phaùt
trieån khoûe maïnh.

KLA 876 - Giaù theå caáy moâ: Duøng
khoâng haïn cheá trong gieo öôm, vôùi
khaû naêng giöõ nöôùc vaø khoâng khí caân
baèng. Phuø hôïp cho caây rau vaø caây
con. Duøng toát trong caáy moâ.

KLA 414 - Giaù theå troàng caây: Daïng
caáu truùc lôùn, coù khaû naêng cung caáp
döôõng khí toát, giuùp boä reã phaùt trieån
khoûe maïnh.

KLA 419 - Giaù theå troàng caây: Caáu
truùc gioáng giaù theå 876 nhöng ñöôïc
coäng theâm 15% ñaù perlite, giuùp thoaùt
nöôùc toát hôn. Phuø hôïp troàng trong
ñieàu kieän thôøi tieát aåm öôùt.

FTMT024 Orange

Dáng cây thấp và gọn, chiều cao cây phát triển tối đa 35
cm nên phù hợp trồng vào chậu có đường kính 15-17
cm. Có các màu như: red, orange, creamy-yellow, rosypink làm nên sự phong phú cho sản phẩm.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 300-350 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính trái: 2-3 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra trái (từ ngày sang chậu): 70-85 ngày

FTMT020 Mix

FTMT023 Rosy-pink

Dưa leo

Cucumber

Peticue
Sản phẩm được biết đến như loại dưa leo kiểng nhưng lại có kích cỡ trái và hương vị
giống như dưa cao sản. Sản phẩm đáp ứng được tiêu chí vừa trồng vừa trang trí, vừa
sử dụng trong các bữa ăn gia đình.
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Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 35 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-10 ngày
Trái dài: 18-23 cm
Chiều cao cây: 12-15 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 10-14 ngày
Ra trái (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày
FCUC000 Peticue

Để tăng hiệu quả canh tác cũng như tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn đầu ra, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách
hàng sản phẩm gieo trồng chất lượng cao được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu: Giá thể Klasmann.
Giá thể Klasmann - Sản phẩm được nghiên cứu qua nhiều năm trên các mùa vụ và phương pháp canh tác khác nhau nhằm
đáp ứng với mọi chủng loại cây trồng và giúp chúng phát triển tốt nhất. Với cấu trúc rỗng xốp của cây rong thủy đài, giá thể
này là sự lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển của cây.
Klasmann cung cấp nhiều công thức sản phẩm phù hợp cho từng yêu cầu cụ thể. Bộ sản phẩm phổ thông bao gồm các công
thức giá thể hoàn hảo, có thể sử dụng ngay mà không cần thêm bất cứ chất trồng nào khác.

FTMT021 Red

Plumbrella
mới
Sự đột phá trong việc lai tạo dòng cà chua mini, trái phát
triển phía trên bộ lá và rũ xuống đem lại sự bắt mắt và
hấp dẫn cho sản phẩm. Dễ thu hoạch. Cây có khả năng
chịu đựng khi nhiệt độ tăng. Cây cho trái sớm và nhiều,
có vị ngọt tự nhiên. Phù hợp trồng vào các kích cỡ chậu
khác nhau.

FTMT022 Creamy-yellow

KLA424 - Giaù theå gieo haït: ñöôïc
duøng trong gieo öôm vôùi yeâu caàu
dinh döôõng cao. Caáu truùc sieâu mòn,
coù khaû naêng giöõ nöôùc vaø phaân boùn
toát, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho quaù
trình naûy maàm, giuùp caây con phaùt
trieån khoûe maïnh.

KLA 876 - Giaù theå caáy moâ: Duøng
khoâng haïn cheá trong gieo öôm, vôùi
khaû naêng giöõ nöôùc vaø khoâng khí caân
baèng. Phuø hôïp cho caây rau vaø caây
con. Duøng toát trong caáy moâ.

KLA 414 - Giaù theå troàng caây: Daïng
caáu truùc lôùn, coù khaû naêng cung caáp
döôõng khí toát, giuùp boä reã phaùt trieån
khoûe maïnh.

KLA 419 - Giaù theå troàng caây: Caáu
truùc gioáng giaù theå 876 nhöng ñöôïc
coäng theâm 15% ñaù perlite, giuùp thoaùt
nöôùc toát hôn. Phuø hôïp troàng trong
ñieàu kieän thôøi tieát aåm öôùt.

FTMT024 Orange

Dáng cây thấp và gọn, chiều cao cây phát triển tối đa 35
cm nên phù hợp trồng vào chậu có đường kính 15-17
cm. Có các màu như: red, orange, creamy-yellow, rosypink làm nên sự phong phú cho sản phẩm.
Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 300-350 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-10 ngày
Đường kính trái: 2-3 cm
Chiều cao cây: 25-30 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày
Ra trái (từ ngày sang chậu): 70-85 ngày

FTMT020 Mix

FTMT023 Rosy-pink

Dưa leo

Cucumber

Peticue
Sản phẩm được biết đến như loại dưa leo kiểng nhưng lại có kích cỡ trái và hương vị
giống như dưa cao sản. Sản phẩm đáp ứng được tiêu chí vừa trồng vừa trang trí, vừa
sử dụng trong các bữa ăn gia đình.
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Thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 22-300C
Hạt thô. Trọng lượng 35 hạt/gr
Phủ hạt: Có
Nảy mầm: 7-10 ngày
Trái dài: 18-23 cm
Chiều cao cây: 12-15 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 10-14 ngày
Ra trái (từ ngày sang chậu): 30-35 ngày
FCUC000 Peticue
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