
QUY TRÌNH TRỒNG HOA CÚC CẮT CÀNH 

 

* Tiêu chuẩn đối với hoa cúc cắt cành  

- Cành hoa dài từ 70-80cm, thân không hóa gỗ hoặc xốp bên trong; 

- Lá: xanh tươi, mềm nhưng không gãy dập, không có vết sâu bệnh và hóa chất bám trên lá; 

- Hoa: nở đều, màu sắc đặc trưng của giống và ổn định theo thời gian; 

1. Chuẩn bị cây con (ươm cây invitro ra vỉ) 

Từ cây invitro, rửa cây cho sạch agar trong dung dịch thuốc nấm dithane. Phun atinik 

+dithane (30-40g/8lit) phun 5-7 ngày/ lần. Ươm cây đạt chiều cao 5-7 cm tiến hành ra luống.  

- Có 2 phương án : ươm ra vỉ tại TTTT&UDKHCN 7.000 cây( 83 vỉ xop) hoặc 

15.000 cây ( 178 vỉ ).  

2. Chuẩn bị đất (tạo luống) 

- Chọn đất thịt nhẹ, tơi xốp, thoát nước tốt; Đất nên được phơi cho ải từ 7-10 ngày sau 

mỗi vụ trồng. 

- Đất được cày sâu 40-50m, tơi nhỏ, khử tuyến trùng bằng ethoprophos 10% (1-1.5kg 

Mocap hạt/500 m2), khử vi khuẩn bằng calcium hypochlorite (1.5kg / 500 m2) hoặc xử lý 

xông hơi bằng Metyl bromide. (có thể xử lý bẳng vôi bột )  

- Lên luống cao, bề rộng luống 1,2 m, bề mặt luống bằng phẳng, tưới ẩm trước khi 

trồng cây. 

2. Quang chu kỳ bổ sung 

 - Dùng bóng đèn 20 w, khoảng cách giữa các bóng là 200cm  250 cm, độ cao của 

bóng so với mặt đất là 150 cm. 

- Thời gian chiếu sáng bổ sung từ 4-5 h/ngày , tuỳ thuộc từng giống, thời tiết, mùa 

trong năm. Vào mùa hè thời gian chiếu sáng bổ sung là 4h/ngày, vào mùa đông là 5h/ngày. 

Thời gian bắt đầu chiếu sáng bổ sung tốt nhất là từ 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Đối với cúc 

cắt cành thì phải bổ sung quang chu kỳ liên tục trong suốt thời gian sinh trưởng của cây, khi 

cây đạt chiều cao cần thiết (25-30cm) thì ngừng bổ sung quang chu kỳ để cây bắt đầu bước 

vào thời kỳ hình thành và phát triển hoa (thường bổ sung quang chu kỳ từ 25-30 ngày tùy 

từng giống). Đối với hoa cúc cắt cành phải bổ sung quang chu kỳ ngày sau khi trồng cây. 

3. Cây giống và trồng cây  

- Để sản xuất hoa cúc cắt cành đạt chất lượng cao, cây giống phải được sản xuất từ 

vườn cây mẹ trẻ, sạch bệnh, đồng đều về kích thước (12-15cm).  

- Cây được trồng với mật độ 15.000 -17.000 cây / 500m2.  

4. Tưới nước 

-  Cây mới trồng trong 10 ngày đầu cần tưới nước 2 lần/ ngày vào sáng sớm và chiều 

mát để duy trì độ ẩm cho cây giúp cây bén rễ nhanh. 

- Cây trồng sau 10 ngày, tưới nước tuỳ theo mùa trong năm, mùa nắng cần tưới 2-3 

ngày/1lần, mùa mưa 4-5 ngày/ 1lần. Tưới nước vào buổi sáng để tránh ướt lá vào chiều tối, 

hạn chế sự phát triển của nấm bệnh.  

 5. Phân bón và phương pháp bón  

    Lượng phân cần bón: tính cho 500m2 

-  Phân chuồng: 3 m3 

-  Vôi: 100 kg 

-  Phân vi sinh: 30 kg 

      -  Magiê sulphat: 3kg 



-  Phân hoá học: 35 N- 20 P2O5-30 K2O  

- Phân hóa học 

Lượng phân hóa học trên là lượng nguyên chất. Có thể điều chỉnh tùy theo độ phì sẵn 

có của đất để có hiệu quả kinh tế cao. Khi bón có thể sử dụng phân đơn (urê, kali, lân 

supper) hoặc phân hỗn hợp NPK, DAP, SA, Nitrophoska,… để phối trộn theo liều lượng 

nguyên chất trên để bón. Một  số công thức tính cân đối lượng phân nguyên chất để bón khi 

dùng một số lọai phân phức hợp NPK (có thể sử dụng 1 trong các công thức sau) 

+ Công thức 1: NPK: 20:20:15 

Lượng phân cần bón: 30 kg NPK+ 28 kgUrê+ 20 Kali đỏ 

Lần 1: 5 kg NPK+9 kg Urê+ 3 kg Kali đỏ 

Lần 2: 5 kg NPK+ 14 kg Urê+ 5 kg Kali đỏ 

Lần 3: 8 kg NPK+ 2.5 kg Urê+ 4.4 kg Kali đỏ 

Lần 4: 7.5 kg NPK+ 2.5 kg Urê+ 6.5 kg Kali đỏ 

+ Công thức 2: NPK: 16:16:8 

Lượng phân cần bón: 33 kg NPK+ 28kgUrê+ 22 kg Kali đỏ 

Lần 1: 7 kg NPK+ 9 kg Urê+ 3.5 kg Kali đỏ 

Lần 2: 7 kg NPK+  14kg Urê+ 5.5 kg Kali đỏ 

Lần 3: 9.5 kg NPK+ 2.5 kg Urê+ 5kg Kali đỏ 

Lần 4: 9.5 kg NPK+ 2.5kg Urê+ 7.2 kg Kali đỏ 

 Phương pháp bón 

 

- Bón lót toàn bộ phân chuồng, vôi, phân vi sinh, magiê sulphat, 1/2 lân supper 

(không bón vôi chung với phân chuồng, lân và vi sinh và các phân hóa học khác) 

 

- Lượng N:P:K còn lại chia  cho 4 lần bón thúc như sau 

 

 + Bón thúc lần 1 (2 tuần sau trồng) 
N       =  5 kg 

P2O5  =  1 kg 

                        K2O   =  2.5 kg 

 

 + Bón thúc lần 2 (4 tuần sau trồng) 
N       =   7.5 kg 

P2O5  =   1 kg 

                        K2O   =  4 kg 

 

 + Bón thúc lần 3 (cây bắt đầu có nụ) 
N       =   2.5 kg 

P2O5  =  1.5 kg 

                        K2O   =  4 kg 

 

     + Bón thúc lần 4 (nụ hoa lớn bằng hạt bắp) 
N       =  2.5 kg 

P2O5  =  1.5 kg 

                        K2O   =  5 kg 



- Bổ sung thêm phân bón lá và vi lượng bằng cách phun Atonik, Miracle, Ba lá xanh, 

Tinh phân cá… theo định kỳ 10-12 ngày một lần  (phun lúc chiều mát và tưới rửa lá vào 

sáng sớm hôm sau để hạn chế sự phát triển của nấm bệnh, phun trước khi cây đóng nụ). 

6. Lưới đỡ 

Dùng lưới bằng dây cước hoặc dây dù, với kích thước lỗ là 15cm x 15cm; Khi cây 

cao khoảng 25-30 cm,  giăng lưới để đỡ cây không bị ngã khi tưới hoặc chăm sóc. 

7. Tỉa nụ và ức chế sự sinh trưởng của các tia hoa 

 - Bắt đầu tỉa nụ khi nụ hoa chính lớn bằng hạt bắp, nếu sản xuất hoa cúc đơn thì tỉa 

các nụ phụ để nụ chính phát triển. Nếu sản xuất hoa chùm thì ngắt bỏ nụ chính để chùm hoa 

nở đều và bằng mặt; 

 - Đối với hoa cúc, khi các tia hoa quá dài thường không được chấp nhận ở các thị 

trường xuất khẩu, vì vây, để hạn chế sự sinh trưởng của các tia hoa có thể dùng chất Alar 

64% hoặc Dazide 85%  khi bắt đầu có tia hoa. 
 


