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| frost – petunia grandiflora – dạ yến thảo viền trắng tuyết

Trong trẻo và tươi sáng.
Viền màu trắng như băng tuyết đem đến                             

cho  mỗi bông hoa một vẻ tương phản độc đáo.

·   Tạo nên vẻ đẹp sang trọng, bắt mắt dù 

     trồng trong chậu hay trong vườn.

·   Hoa lớn, nổi bật với viền cánh màu trắng,  

     tạo thành hai màu tương phản nổi bật.

·   Đặc tính khỏe, thẳng đứng và nhiều cành 

     nhánh giúp phủ đầy chậu hoa và bồn hoa.

Pet3201 Mix
Màu hỗn hợp

Pet3202 Cherry
Đỏ anh đào

Pet3203 Fire
Đỏ rực (đỏ lửa)

Pet3204 Velvet
Nhung

Pet3205 Blue
Tím

Tỷ lệ nảy mầm
90% đối với 
hạt thô; 85% 
đối với hạt có 
bọc

Dạng hạt 
giống
Hạt thô, hạt 
bọc

Kích thước chậu
Khay/9-11cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
25 - 30 cm

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng



3PETUNIA – DẠ YẾN THẢO

| tritunia – petunia grandiflora – dạ yến thảo

Trên cả tuyệt vời.
Loài hoa có hình dáng giản dị được lựa chọn từ những giống tốt nhất từ loạt giống Bravo, Ultra và Storm. Hoa kích thước lớn với 

cành vững chắc, thân đứng.

·    Dòng hoa Dạ Yên Thảo truyền thống, hoa to đầy đủ các màu  hoàn hảo cho bồn hoa xuân: hoa đơn sắc tươi sáng, hoa lưỡng 

      sắc sinh động, hoa có vân, và nhiều mẫu mới lạ khác.

·  Lý tưởng cho cả khay và chậu, sức sống tốt.

·  Đặc tính nở đồng loạt và nở nhanh giúp việc lên kế hoạch được dễ dàng. Thường được lựa chọn vì ra hoa sớm, đặc biệt là 

      trong điều kiện mùa đông thiếu nắng.

Pet3102 Fresh White
Trắng sáng

Pet3101 White imp
Trắng

Tỷ lệ nảy mầm
Hoa đơn sắc: 
90% đối với 
hạt thô; 85% 
đối với hạt có 
bọc
Họa tiết ngôi 
sao và hoa 
có vân và Sky 
Blue: 85% đối 
với hạt thô; 
80% đối với 
hạt có bọc

Dạng hạt 
giống
Hạt thô, hạt 
bọc

Kích thước chậu
Khay/9-11cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
20 - 25 cm

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng
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| tritunia – petunia grandiflora – dạ yến thảo

Pet3107 Plum
Đỏ mận

Pet3111 Lavender
Tím oải hương

Pet3104 Pink Mom
Hồng tươi

Pet3108 Salmon
Hồng cam

Pet3112 Rose
Hồng đỏ

Pet3105 Pink
Hồng

Pet3109 Sky Blue
Tím xanh

Pet3113 Purple
Tím đậm

Pet3106 Salmon Veined
Màu hồng cam có gân 

ở cánh hoa

Pet3103 Pink Veined
Màu hồng có gân 

ở cánh hoa

Pet3110 Blue Veined
Màu tím có gân

 ở cánh hoa

Pet3114 Violet
Tím pha sắc xanh
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| tritunia – petunia grandiflora – dạ yến thảo

Pet3115 Blue
Tím

Pet3119 Crimson Star
Hoa văn ngôi sao

đỏ thẫm

Pet3120 Blue Star
Hoa văn ngôi sao

xanh dương

Pet3123 Uni Mix
Hỗn hợp nhiều màu hoa

 có cánh đơn sắc

Pet3116 Red
Đỏ

Pet3124 Veined Mix
Hỗn hợp nhiều màu hoa 

có gân cánh hoa khác màu

Pet3117 Burgundy
Đỏ rượu vang

Pet3121 Purple Star
Hoa văn ngôi sao tím

Pet3125 Mix
Màu hỗn hợp

Pet3118 Rose Star
Hồng đỏ có hoa văn 

ngôi sao

Pet3122 Red Star
Hoa văn ngôi sao đỏ

Pet3126 Star Mix
Hỗn hợp hoa có 
hoa văn ngôi sao
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| duvet – petunia grandiflora – dạ yến thảo

Một tấm thảm nhiều màu gọn đẹp.
Thế hệ kế tiếp của dòng hoa Dạ Yến Thảo hoa lớn mọc rậm để trồng trong khay và trong chậu nhỏ. Rất tuyệt vời cho khu vườn.

·    Một nhóm các cây hoa thuần chủng cho hoa lớn mọc 

      rậm và nổi bật.

·   Lý tưởng để trồng mật độ dày trong khay hoặc chậu 

      nhỏ có thể sử dụng thuốc điều hòa sinh trưởng hoặc 

      không. Mọc dày rậm nhưng có sức sống rất tốt.

·   Hoa nở sớm và đồng loạt, ngay cả trong thời gian ngày 

      ngắn hơn đêm (ở các quốc gia ở bắc bán cầu và nam 

      bán cầu có những ngày đêm dài hơn ngày).

·   Cây không mọc tràn giúp việc vận chuyển và trưng bày 

      trên khung đạt hiệu quả cao.

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô, hạt 
bọc

Kích thước chậu
Khay/8-10cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
6 - 8 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
15 - 20 cm

Đặc tính
Mọc thành ụ
(mounding)

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Pet3408 Mix
 Màu hỗn hợp

Pet3402 White
Trắng

Pet3405 Burgundy
Đỏ rượu vang

Pet3406 Blue
Tím

Pet3401 Red
Đỏ

Pet3407 North Mix
Hỗn hợp màu phương 

Bắc (North)

Pet3403 Salmon
Hồng cam

Pet3404 Pink
Hồng
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| hurrah – petunia multiflora – dạ yến thảo

Loại ưa thích của người yêu hoa.
Dạ yến thảo Hurrah là dòng dạ yến thảo thế hệ F1 với đặc tính lai dạ yến thảo đơn với đặc tính của dạ yến thảo kép. Đặc tính nở 

sớm, nở nhanh và nở đồng loạt giúp người trồng hoa thuận tiện hơn. Tất cả các màu trong dòng này nở trong vòng 3 đến 5 ngày, 

do đó có thể giao hàng ngay. Dòng hoa Hurrah có sức sống tốt trong vườn và hồi phục nhanh sau mưa.

·      Là loại dạ yến thảo đơn được yêu thích do hoa nở lâu, nở sớm và lâu tàn khi trồng trong vườn.

·    Nở sớm và đồng loạt ngay cả trong điều kiện thiếu sáng giúp việc lên lịch và vận chuyển linh động.

·    Phủ luống hoa nhanh chóng bằng các ụ hoa có sức sống mạnh mẽ và có hoa kích thước trung bình.

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô, hạt 
bọc

Kích thước chậu
Khay/8-10cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
25 - 30 cm

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Pet3305 Plum
Đỏ mận

Pet3310 Red
 Đỏ

Pet3311 Blue Veined
Hoa tím có gân 

ở cánh hoa

Pet3312 Blue
 Tím

Pet3313 Lavender 
Tie Dye

Tím oải hương

Pet3301 Formula Mix
Hỗn hợp theo 

công thức

Pet3306 Velve
Nhung

Pet3307 Rose Star
Hồng đỏ có hoa văn 

ngôi sao

Pet3308 Rose
Hồng đỏ

Pet3309 Red Star
Đỏ có hoa văn 

ngôi sao

Pet3303 Salmon
 Hồng cam

Pet3302 White
Trắng

Pet3304 Pink
 Hồng
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| damask – petunia multiflora – dạ yến thảo

Pet3503 Pink
Hồng

Pet3501 Carmine
Đỏ son

Pet3508 Purple
Tím đậm

Pet3505 Rose Imp
Hồng đỏ

Pet3502 White
Trắng

Pet3509 Violet
Tím pha sắc xanh

Pet3506 Salmon Imp
Hồng cam

Pet3510 Blue
Tím

Pet3507 Red
Đỏ

Pet3511 Mix
Màu hỗn hợp

Bền bỉ như những chiếc đinh.
Được ươm giống để trồng dày trong khay và chậu nhỏ, 

có hoặc không sử dụng thuốc điều hòa sinh trưởng đều 

được. Là giống mọc dày rậm tự nhiên và không mọc tràn, 

dòng hoa này có thể được trưng bày trên kệ, trưng bày 

trên khung và dễ dàng vận chuyển.

·    Hoa nở sớm, đồng loạt và nhanh chóng, cây cho rất 

     nhiều hoa ngay cả trong điều kiện ít ánh nắng (ngày    

     ngắn hơn đêm).

·  Cây hoa mọc nhỏ gọn có sức chống chọi tốt với thời tiết 

     và nở hoa lâu.

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Kích thước chậu
Khay/8-11 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
6 - 8 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
15 - 20 cm

Đặc tính
Mọc thành ụ

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng



9PETUNIA – DẠ YẾN THẢO

| picobella – petunia multiflora – dạ yến thảo

Pet3601 Rose Morn
Hồng đỏ với phần giữa đổ màu trắng

Pet3602 White
Trắng

Pet3610 Red
Đỏ

Pet3603 Pink
Hồng

Pet3611 Blue
Tím

Pet3604 Rose Star
Hồng đỏ có hoa văn 

ngôi sao

Pet3613 Lavender Imp
Tím oải hương

Pet3607 Rose
Hồng đỏ

Pet3606 Salmon Imp
Hồng cam

Pet3609 Carmine
Đỏ son

Pet3612 Mix
Màu hỗn hợp

Xinh xắn và nhỏ nhắn.
Dòng hoa cỡ nhỏ độc đáo để tô điểm cho vườn 

hoa mùa xuân. Dòng hoa này dễ trồng và tiết 

kiệm, cho nhiều màu sắc rực rỡ để trồng viền, 

trồng luống hoặc chậu hỗn hợp.  

·    Hoa kích cỡ nhỏ và thân cây nhỏ mang đến 

      cho vườn hoa mùa xuân điểm nhấn độc đáo.

·   Trồng dễ dàng và tiết kiệm – hoa nở rất sớm    

      và không yêu cầu chế độ sinh trưởng đặc 

      biệt nào, và không cần sử dụng thuốc điều 

       hòa sinh trưởng.

·   Lý tưởng để trồng viền, luống và trong chậu 

      hỗn hợp – sức sống bền bỉ nhưng không 

      mọc lấn các cây lân cận.

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô, hạt 
bọc

Kích thước chậu
Khay/8-11cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
6 - 8 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
15 - 20 cm

Đặc tính
Mọc thành ụ

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng
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|flashforward – petunia multiflora – dạ yến thảo

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Kích thước chậu
10 - 12 cm
Giỏ treo

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 10 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
20 - 30 cm

Đặc tính
Mọc tràn

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Trồng riêng hoặc hỗn hợp đều đẹp.
Dạ yến thảo kích cỡ nhỏ và mọc tràn lý tưởng để trồng trong giỏ, bồn hoa hỗn hợp, và khay 

lớn. FlashForward thay thế cho dòng hoa Picobella Cascade.

·    Độ nhạy về ngày thấp hơn nên hoa nở rất sớm, chỉ 9-10 tuần kể từ khi trồng, ngay cả   

      trong điều kiện ngày ngắn hơn đêm.

·   Cây hoa mọc gọn tươi lâu hơn tại cửa hàng hơn loại dạ yến thảo rũ và không mọc lấn các 

      cây hoa lân cận trong bồn hỗn hợp.

·   Cho rất nhiều hoa suốt mùa hè ngay cả trong điều kiện thời tiết và đất khắc nghiệt.

Pet31101 Blue
Tím 

Pet31102 Burgundy
Đỏ rượu vang

Pet31103 Coral
Cam san hô

Pet31108 Purple
Tím đậm

Pet31104 Lavender
Tím oải hương

Pet31109 Red
Đỏ

Pet31105 White
Trắng

Pet31110 Salmon
Hồng cam

Pet31106 Pink
Hồng

Pet31111 Sky Blue
Tím xanh

Pet31107 Pink Glo
Hồng nhạt

Pet31112 Mix
Màu hỗn hợp
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| fotofinish – petunia pendula – dạ yến thảo rũ

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Kích thước chậu
10 - 12 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 10 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
20 - 30 cm

Đặc tính
Mọc tràn

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Cho hoa nhanh nhất.
Dòng dạ yến thảo mọc tràn nở hoa đồng đều nhất với đặc 

tính cây và thời gian nở hoa kết hợp hoàn hảo nhất.

·    Hoa nở rất sớm và độ nhạy đối với độ dài ngày thấp,   

      dự tính cho hoa trong vòng 9-10 tuần.

·   Cho hoa cực kỳ nhiều với màu sắc rực rỡ khắp trên cây.

·   Có loại hoa Rose Star độc đáo.

Pet31201 Blue
Tím 

Pet31202 Burgundy
Đỏ rượu vang 

Pet31206 White
Trắng

Pet31203 Salmon
Hồng cam

Pet31207 Rose Morn
Hồng đỏ với phần giữa 

đổ màu trắng

Pet31204 Pink
Hồng

Pet31208 Rose Star
Hồng đỏ có hoa văn 

ngôi sao

Pet31205 Red
Đỏ

Pet31209 Mix
Màu hỗn hợp
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|skybox – petunia pendula – dạ yến thảo rũ

Pet31001 Deep Pink
Hồng đậm

Pet3801 Rose Star
Hồng đỏ có hoa văn 

ngôi sao

Pet31005 Deep Purple
Tím sẫm

Pet31006 Red
Đỏ

Pet31007 Blue
Tím

Pet31008 Mix
Màu hỗn hợp

Pet31002 White
Trắng

Pet31003 Salmon
Hồng cam

Pet31004 Lilac Peart
Tím hoa cà sáng

|plush® – petunia pendula – dạ yến thảo rũ 

Mở rộng chân trời của loài dạ yến thảo tràn.
Loài dạ yến thảo với hoa rất lớn.

·    Dòng dạ yến thảo mọc tràn mới cho hoa kích cỡ lớn để trồng trong chậu nén và giỏ treo.

·   Lý tưởng để bán sớm vì đặc tính hoa nở sớm ngay cả trong điều kiện ngày ngắn hơn đêm,  

      hoa dễ trồng và chăm sóc.

·   Hoa văn hình sao đều đặn và nổi bật đem lại một lựa chọn chất lượng cao với giá tốt để    

      đẩy mạnh bán hoa vào mùa xuân.

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Kích thước chậu
11 - 13 cm
Giỏ treo

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 11 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
25 - 35 cm

Đặc tính
Mọc tràn

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng
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| ramblin ’ – petunia pendula – dạ yến thảo rũ

Pet3901 Amethys
Tím thạch anh

Pet3905 Sky Blue
Tím xanh

Pet3909 Sugar Plum
Hồng mận

Pet3913 Violet
Tím pha sắc xanh

Pet3902 White
Trắng

Pet3906 Lavender
Tím oải hương

Pet3910 Burgundy Chrome
Đỏ tím

Pet3914 Red
Đỏ

Pet3903 Peach Glo
Hồng đào nhạt

Pet3907 Neon Rose
Hồng đậm

Pet3911 Salmon Capri
Hồng cam lẫn sắc trắng

Pet3915 Nu Blue
Tím xanh

Pet3904 Lilac Glo
Tím tử đinh hương 

nhạt

Pet3908 Pink
Hồng

Pet3912 Shades O’ Pink
Các loại sắc hồng

Pet3916 Mix
Màu hỗn hợp
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|imara – imptiens walleriana – mai địa thảo

Tỷ lệ nảy 
mầm
95%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước 
chậu
Khay
9 -11 cm

Thuốc điều 
hòa sinh 
trưởng
Có thể sử 
dụng

Thời gian 
hoàn thiện 
sau khi trồng
7 - 9 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao 
của cây
20 - 25 cm

Đặc tính
Mọc thành ụ

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng/ 
bóng râm

Imp3101 Mix
Màu hỗn hợp

Imp3102 White
Trắng

Imp3107 Red lmp.
Đỏ

Imp3103 Orange Star
Cam có hoa văn 

ngôi sao

Imp3108 Violet
Tím pha sắc xanh

Imp3104 Rose lmp.
Hồng đỏ

Imp3109 Purple
Tím đậm

Imp3105 Salmon Shades
Các sắc hồng cam

Imp3110 Pink
Hồng

Imp3106 Orange lmp.
Cam

Imp3111 Red Star
Đỏ có hoa văn 

ngôi sao

Bóng râm trở lại.
Loài hoa Mai địa thảo đầu tiên có khả năng chống bệnh sương 

mai mức cao.

·    Đã được trồng thực nghiệm chứng minh khả năng chống chọi 

      thời tiết với khả năng nở hoa dài ngày suốt một mùa.

·   Sản xuất dễ dàng và chi phí hợp lý, với đặc tính cành mọc rậm, 

      lý tưởng cho việc trồng mật độ cao trong khay hoặc chậu.

·   Dòng hoa kháng bệnh với đa dạng màu cơ bản và màu mới.

·   Dòng hoa cỡ XL cao hơn và sức sống tốt: lên đến 40 cm.
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Tỷ lệ nảy 
mầm
95%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước 
chậu
Khay
9 -11 cm

Thuốc điều 
hòa sinh 
trưởng
Nếu cần sử 
dụng nên sử 
dụng rất ít

Thời gian 
hoàn thiện 
sau khi trồng
6 - 8 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao 
của cây
15 - 20 cm

Đặc tính
Mọc thành ụ

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng/ 
bóng râm

Imp3205 Lilac
Tím hoa cà

Imp3201 Bright Eye
Phần giữa hoa có 

màu sáng

Imp3203 Pink
Hồng

Imp3210 Red
Đỏ

Imp3206 Bright Rose
Hồng sáng

Imp3202 White
Trắng 

Imp3204 Lavender
Tím oải hương 

Imp3211 Violet
Tím pha sắc xanh

Imp3207 Salmon
Hồng cam

Imp3212 Mix
Màu hỗn hợp

Imp3208 Scarlet
Đỏ tươi

Imp3213 Pastel Mix
Hỗn hợp các màu 

nhạt

Imp3209 Orange
Cam

Imp3214 Hot! Mix
Hỗn hợp các màu

sáng / nóng

Phát triển tốt ngay cả khi trồng mật độ dày.
Mai địa thảo Xtreme thuần chủng có đặc tính mọc sát nhau, cành 

nhánh nhiều và có phổ màu rộng.

·    Lý tưởng khi trồng mật độ dày, trồng nhiều trong khay và chậu mà   

      không ảnh hưởng đến chất lượng cây tại cửa hàng hoặc tại vườn.

·   Nở hoa sớm và đồng loạt với lóng ngắn và cành nhánh nhiều.

·   Đặc tính không mọc vươn/không mọc tràn giúp thời gian trưng 

      bày được lâu hơn.

| xtreme  – impatiens walleriana – mai địa thảo
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Tỷ lệ nảy mầm
95%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước chậu
9 - 11 cm
Khay

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có sử dụng khi
cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
6 - 8 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
20 - 25 cm

Đặc tính
Mọc thành ụ

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng
/ bóng râm

Hoa kích cỡ lớn, chất lượng cao và sức sống khỏe là tiêu chí hàng đầu.
Là thế hệ kế tiếp của dòng Busy Lizzy có hoa lớn và nở đồng loạt.

·   Lý tưởng đối với những vùng khí hậu có mùa trồng trọt ngắn, nơi cần những loài cây có sức 

     sống mãnh liệt để đem đến những luống hoa nhiều hoa.

·  Chống chọi được dưới nhiệt độ trồng thấp và các điều kiện thời tiết không thuận lợi khác.

Imp3301 White
Trắng

Imp3302 Bright Eye
Phần giữa hoa có 

màu sáng

Imp3303 Pink
Hồng

Imp3308 Orange Star
Cam có hoa văn 

ngôi sao

Imp3304 Rose
Hồng đỏ

Imp3309 Salmon
Hồng cam

Imp3305 Violet Star
Tím pha sắc xanh 

có hoa văn ngôi sao

Imp3310 Deep Orange
Cam đậm

Imp3306 Lilac
Tím hoa cà 

Imp3311 Red
Đỏ

Imp3307 Violet
Tím pha sắc xanh

Imp3312 Mix
Màu hỗn hợp

|accent premium – imptiens walleriana – mai địa thảo
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|accent – imptiens walleriana – mai địa thảo

Hoa kích cỡ lớn, chất lượng cao và sức sống khỏe là tiêu 
chí hàng đầu.
Loạt hoa có màu đặc biệt, là dòng hoa bổ sung cho dòng Accent Premium.

·    Có sức sống tốt hơn một chút so với Accent Premium, dòng hoa Accent mở    

      rộng dòng hoa với loạt hoa có vân cánh hình sao và loạt hoa đơn sắc có    

      màu độc đáo.

Imp3401 Star Mix
Hỗn hợp hoa có hoa văn ngôi sao

Imp3402 Coral
Cam san hô

Imp3405 Rose Star
Hồng đỏ có hoa văn ngôi sao

Imp3403 Deep Pink
Hồng đậm

Imp3406 Burgundy
Đỏ rượu vang

Imp3404 Lavender Blue
Tím hoa cà ngả xanh

Imp3407 Red Star
Đỏ có hoa văn ngôi sao

Tỷ lệ nảy 
mầm
95%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước 
chậu
Khay
9 -11 cm
Khay

Thuốc điều 
hòa sinh 
trưởng
Có thể sử 
dụng khi cần 
thiết

Thời gian 
hoàn thiện 
sau khi trồng
7 - 9 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao 
của cây
20 - 25 cm

Đặc tính
Mọc thành ụ

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng/ 
bóng râm
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|florific – imptiens hawkeri – mai địa thảo

Tiêu chuẩn mới cho tính đồng đều từ khi gieo hạt.
Giống Mai địa thảo từ New Guinea này đem đến một tiêu chuẩn mới cho việc sản xuất hoa đồng đều và mật độ cao ngay từ khi 

gieo hạt.

·    Cây có cành nhánh khỏe, có thể trồng dưới nhiệt độ thấp, cho chất lượng hoa cao trong chậu 12cm và lớn hơn.

·    Có thể dùng làm cây cảnh ngắn ngày hoặc trong nhà.

·    Sinh trưởng tốt nhất trong môi trường bóng râm bán phần.

·    Màu ‘Cam ngọt ngào’ đã đạt hai giải thưởng Fleuroselect Gold Medal Award và All-American Selection Award.

Imp3506 Mix
Màu hỗn hợp

Tỷ lệ nảy 
mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước 
chậu
11 -14 cm

Thuốc điều 
hòa sinh 
trưởng
Có thể sử 
dụng khi cần 
thiết

Thời gian 
hoàn thiện 
sau khi trồng
8 - 12 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư - 
Tháng chín

Chiều cao 
của cây
25 - 30 cm

Đặc tính
Mọc thành ụ

Nơi đặt hoa
Bóng râm 
bán phần

Imp3501 Lavender
Tím oải hương

Imp3502 White
Trắng

Imp3503 Sweet Orange
Cam ngả hồng

Imp3504 Violet
Tím pha sắc xanh

Imp3505 Red
Đỏ
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Một giỏ hoa nên thơ.
Dễ dàng trong việc trồng một giỏ hoa phong lữ rũ. Cây 

có cành khỏe nên không cần nẹp giữ, cần rất ít hoặc 

không cần sử dụng thuốc điều hòa sinh trưởng, giúp tạo 

nên một giỏ hoa hoặc chậu hoa ban công đẹp tuyệt.

·   Lý tưởng để trồng trong giỏ treo, đặc tính mọc tràn tự   

     nhiên và cho nhiều hoa giúp thay thế dòng hoa phong  

     lữ ivy.

·   Rất kinh tế với thời gian trồng ngắn và không cần nẹp 

      cành hoặc sử dụng PGR.

·   Sức chịu bệnh edema (phù) cao giúp cây dễ bán và 

      giảm nguy cơ teo cây.

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt xịt màng 
bọc

Kích thước chậu
11 - 13 cm
Giỏ treo

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 11 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
20 - 25 cm

Đặc tính
Mọc tràn

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Pel3601 Carmine 
Đỏ son

Pel3602 White
Trắng

Pel3605 Lilac
Tím hoa cà

Pel3606 Fuchsia
Hồng vân anh/
Hồng hoa đăng

Pel3607 Red
Đỏ

Pel3608 Formula Mix
Hỗn hợp theo

 công thức

Pel3603 Bicolor Duet
Hai loại cánh hoa hai màu

Pel3604 Pink
Hồng

|tornado– pelargonium peltatum – phong lữ rủ
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|pinto premium – pelargonium x hortorum – phong lữ

Dòng hoa phong lữ có hạt bán chạy nhất 
thị trường.
Cây có cành khỏe, sức sống tốt, dễ dàng đáp ứng điều kiện 

trồng dày trong chậu nhỏ, và cũng có sức sống cực kỳ tốt 

khi trồng trong vườn

·   Đặc tính nở hoa sớm và rất đồng đều giúp đơn giản 

     hóa việc lên kế hoạch và sản xuất hoa để đạt chỉ tiêu 

     đẩy mạnh bán hoa vào mùa xuân.

·   Hoa lớn và chất lượng tốt trên thân cây ngắn giúp việc 

      vận chuyển dễ dàng hơn và có lợi cho cửa hàng bán lẻ.

·   Màu sắc đa dạng, rực rỡ và nhiều mẫu hoa mới.

·   Phong lữ Pinto Premium hai màu trắng và hồng giao 

      thoa thắng giải sức sinh trưởng/hiệu suất của hoa tại 

      thử thách All-America Selections ở Bắc Mỹ.

·   Dòng hoa này cũng thắng giải Fleuroselect Gold Medal, 

      đạt số điểm cao nhất từ trước đến nay tại thử thách 

      trồng khay ở Fleuroselect, trong đó đạt 1,89 điểm trên 

      khung 2 điểm cho hạng mục sáng tạo & phát triển 

      (innovation).

Pel3204 Rose Bicolor
Hồng đỏ xen lẫn một màu khác

Pel3102 White
Trắng

Pel3201 White to Rose 
Trắng đổ hồng đỏ

Pel3103 Appleblossom 
Tím oải hương
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|pinto premium – pelargonium x hortorum – phong lữ

Pel3206 Salmon
Hồng cam

Pel3205 Deep Rose
Hồng đậm

Pel3211 Coral
Cam san hô

Pel3207 Salmon Splash
Hồng cam xen lẫn
mảng màu sáng

Pel3212 Deep Red 
Đỏ đậm

Pel3208 Orange 
Cam

Pel3213 Violet
Tím pha sắc xanh

Pel3209 Orange Bicolor
Cam xen lẫn 

một màu khác

Pel3215 Lavender Rose 
Màu hoa oải hương 

hoa hồng

Pel3210 Deep Scarlet
Đỏ tươi đậm

Pel3214 Mix 
Màu hỗn hợp

Tỷ lệ nảy mầm
90%

Dạng hạt 
giống
Hạt xịt màng 
bọc

Kích thước chậu
10 - 12 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
10 - 12 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
30 - 35 cm

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng
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|maverick – pelargonium x hortorum – phong lữ

Tỷ lệ nảy mầm
90%

Dạng hạt 
giống
Hạt xịt màng 
bọc

Kích thước chậu
11 - 14 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
10 - 12 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
35 - 40 cm

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Vẻ đẹp cổ điển cho khu vườn.
Cây có sức sống tốt với hoa kích thước lớn, màu sắc đa dạng, lý tưởng để trồng trong chậu lớn hoặc trung bình.

·   Chất lượng tốt, sức sống cao giúp hoa mau chóng lấp đầy chậu.

·  Hoa lớn và chất lượng mang lại lợi ích cho cửa hàng bán hoa.

Pel3101 Scarlet Picotee
Viền cánh hoa

đỏ tươi

Pel3106 Salmon
Hồng cam

Pel3111 Coral
Cam san hô

Pel3102 White
Trắng

Pel3107 Rose
Hồng đỏ

Pel3112 Violet
Tím pha sắc xanh

Pel3103 Appleblossom
Hồng pha trắng

Pel3108 Violet Picotee
Viền cánh hoa màu 

hồng nhạt

Pel3113 Scarlet
Đỏ tươi

Pel3104 Star
Hoa văn ngôi sao

Pel3109 Pink
Hồng

Pel3114 Red
Đỏ

Pel3105 Quicksilver
Hồng xen lẫn 

trắng bạc

Pel3110 Orange Imp.
Cam

Pel3115 Mix
Màu hỗn hợp
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|ringo 2000 – pelargonium x hortorum – phong lữ

Tỷ lệ nảy mầm
90%

Dạng hạt 
giống
Hạt xịt màng 
bọc

Kích thước chậu
10 - 12 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 11 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
30 - 35 cm

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Giảm áp lực đẩy mạnh bán hoa mùa xuân.
Nở hoa rất sớm và đặc tính mọc rậm giúp Ringo 2000 là dòng hoa lý 

tưởng để trồng mật độ dày và phục vụ cho việc bán hoa đầu mùa xuân.

·   Đặc tính mọc dày và linh hoạt khiến dòng hoa này lý tưởng để trồng  

     trong chậu nhỏ và khay lớn có mật độ trồng dày.

·  Sức sống mãnh liệt đem đến sắc màu rực rỡ suốt mùa xuân trong vườn.

Pel3402 White
Trắng

Pel3407 Deep Rose
Hồng đậm

Pel3401 Deep Scarlet
Đỏ tươi đậm

Pel3403 Lavender
Tím oải hương

Pel3408 Violet
Tím pha sắc xanh

Pel3404 Rose
Hồng đỏ

Pel3409 Deep Red
Đỏ đậm

Pel3405 Salmon
Hồng cam

Pel3410 Cardina
Đỏ thắm

Pel3406 Scarlet Star
Đỏ tươi có

hoa văn ngôi sao

Pel3411 Formula Mix
Hỗn hợp theo 

công thức
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|bulls eye – pelargonium x hortorum – phong lữ

Pel3302 Light Pink
Hồng sáng

Pel3303 Cherry
Đỏ anh đào

Pel3304 Red
Đỏ

Pel3305 Scarlet
Đỏ tươi

Pel3301 Salmon
Hồng cam

Pel3306 Mix
Màu hỗn hợp

Tỷ lệ nảy mầm
90%

Dạng hạt 
giống
Hạt xịt màng 
bọc

Kích thước chậu
10 - 12 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
10 - 12 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
30 - 35 cm

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Màu lá bắt mắt làm nổi bật hoa phong lữ Bulls Eye.
Lá có tông màu chocolate tương phản với màu hoa rực rỡ tạo nên một sản phẩm độc đáo và mang đến vẻ đẹp nên thơ trong 

vườn hoặc chậu hoa trồng hỗn hợp.

·    Tán lá dày màu chocolate tương phản một cách tuyệt đẹp với cánh hoa rực rỡ.

·   Sinh trưởng tốt dù trồng riêng lẻ hay trong bồn hoa hỗn hợp, tán lá tông nâu sẽ tạo nên sự khác biệt.

·   Đặc tính cây trồng linh hoạt, đáp ứng tốt với thuốc điều hòa sinh trưởng.

·   Có thể trồng trong bồn hoa từ nhỏ đến lớn.
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|multibloom – pelargonium x hortorum – phong lữ

Pel3501 Salmon
Hồng cam

Pel3502 White
Trắng    

Pel3505 Scarlet Eye
Phần giữa đỏ tươi

Pel3506 Red
Đỏ

Pel3507 Violet
Tím pha sắc xanh

Pel3508 Mix
Màu hỗn hợp

Pel3503 Pink
Hồng

Pel3504 Lavender
Tím oải hương

Tỷ lệ nảy mầm
90%

Dạng hạt 
giống
Hạt xịt màng 
bọc

Kích thước chậu
10 - 12 cm
Khay

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
8 - 10  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
20 - 30 cm

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Ra hoa nhanh nhất.
Là giống phong lữ nở hoa sớm nhất hiện nay. Lý tưởng 

để trồng khay hoặc chậu. Hoa nở dày với số lượng lớn 

trên cành hoa khiến luống hoa trong vườn được bao phủ 

trong màu sắc rực rỡ.

·    Đặc tính giống hoa lùn và ra hoa nhanh giúp giống hoa 

      này lý tưởng cho việc đẩy mạnh bán hoa mùa xuân.

·   Hoa nở rất sớm với sức sống cực tốt.

·   Một cây cho ra trung bình 15-20 hoa giúp cửa hàng  

      ngập trong sắc hoa, thúc đẩy doanh số bán hàng.
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|topspin – begonia semperflorens – thu hải đường

Beg3101 Scarlet
Đỏ tươi

Beg3102 White
Trắng

Beg3105 Mix
Màu hỗn hợp

Beg3103 Pink
Hồng

Beg3104 Rose
Hồng đỏ

Tỷ lệ nảy mầm
Hạt thô 90%
Hạt bọc 85%

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc
Hạt thô

Kích thước chậu
8 - 10 cm
Khay

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không dùng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
6 - 8  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
20 - 25 cm

Đặc tính
Mọc thành ụ

Nơi đặt hoa
Có ánh 
nắng/ Trong 
bóng râm

Nhiệt độ thấp không thành vấn đề với giống Thu hải đường này.
Sức sống tốt trong ánh nắng và bóng râm.

·    Có thể trồng tốt dọc theo các loại cây trồng hàng năm khác ở nhiệt độ thấp đến 14 độ C.

·   Tiết kiệm đến 14% chi phí sản xuất vì hoa nở sớm và thời gian sinh trưởng nhanh dưới bất kỳ điều kiện sản xuất nào.

·   Rất tuyệt để bán và trồng trong vườn với cành khỏe và hoa lớn, chất lượng cao.
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|bada bing & bada boom – begonia semperflorens – thu hải đường

Beg3305 Scarlet
Đỏ tươi

Beg3202 Rose Bicolor
Hồng đỏ xen lẫn 
một màu khác

Beg3201 White
Trắng

Beg3301 White
Trắng

Beg3203 Pink
Hồng

Beg3302 Rose Bicolor
Hồng đỏ xen lẫn 
một màu khác

Beg3204 Rose
Hồng đỏ

Beg3303 Pink
Hồng

Beg3205 Scarlet Imp
Đỏ tươi

Lý tưởng để bán chính vụ.
Bada Bing (lá xanh) và Bada Boom (lá vàng đồng) đều là dòng 

hoa nở rất sớm, nở đồng đều để trồng trong khay hoặc

chậu nhỏ.

·    Sức sống tốt trong cả ánh nắng và bóng râm.

·   Nảy mầm tốt và sức sống của mầm cây mạnh mẽ giúp 

      tối ưu hóa việc sản xuất từ khâu gieo hạt đến khi hoàn tất.

·   Nở hoa rất sớm và ra hoa nhanh giúp xoay vòng và sản 

      xuất nhanh.

·   Cây mọc dày, cành khỏe có kích cỡ lý tưởng để trồng mật 

      độ dày trong khay và chậu nhỏ.
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Beg3304 Rose
Hồng đỏ

Beg3601 Rose Bicolor
Hồng đỏ xen lẫn
một màu khác

Beg3602 White
Trắng

Beg3603 Pink
Hồng

Beg3604 Scarlet
Đỏ tươi

Beg3206 Mix
Màu hỗn hợp

Beg3306 Mix
Màu hỗn hợp

Beg3401 Total Mix
Hỗn hợp đầy đủ 

(total)

Tỷ lệ nảy mầm
Hạt thô 90%
Hạt bọc 85%

Tỷ lệ nảy mầm
Hạt thô 90%
Hạt bọc 85%

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc
Hạt thô

Dạng hạt 
giống
Hạt thô
Hạt bọc

Kích thước chậu
8 - 10 cm
Khay

Kích thước chậu
10 - 12 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không dùng

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không dùng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
6 - 8  tuần

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
6 - 8  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
20 - 25 cm

Chiều cao của 
cây
25 - 30 cm

Đặc tính
Mọc thành ụ

Đặc tính
Mọc thành ụ

Nơi đặt hoa
Có ánh 
nắng/ Trong 
bóng râm

Nơi đặt hoa
Có ánh 
nắng/ Trong 
bóng râm

|volumia – begonia semperflorens – thu hải đường

Hoa lớn đẳng cấp.
Cây lớn với hoa kích cỡ rất lớn giữ được hình dạng hoa tròn suốt mùa.

·    Sức sống tốt hơn so với các dòng hoa Thu hải đường khác, đem đến một cây hoa lớn và ra hoa có kích cỡ lớn bắt mắt.

·   Ra hoa đủ sớm để xoay vòng nhanh, sức sống đủ tốt để trồng sát nhau trong chậu và trong vườn.

·   Lý tưởng để làm mặt hàng cao cấp và trồng hoa dày, phủ trong chậu từ nhỏ đến lớn.
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|eureka lá xanh & eureka lá vàng đồng – begonia semperflorens – thu hải đường

Tỷ lệ nảy mầm
Hạt thô 90%
Hạt bọc 85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô,
Hạt bọc

Kích thước chậu
9 - 11 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không dùng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
20 - 25 cm

Đặc tính
Mọc thành ụ

Nơi đặt hoa
Có ánh 
nắng/Trong 
bóng râm

Ấn tượng mạnh mẽ với đặc tính chịu nhiệt có sẵn 
để bán từ giữa đến cuối mùa.
Ra hoa rất nhiều giúp hoa rực rỡ suốt mùa.

·   Hoa nở nhiều và liên tục kết hợp với sức sinh trưởng tốt nhất trong 

     số các loài Thu hải đường mọc rậm.

·  Cành rất khỏe và chịu được các điều kiện bất lợi giúp dòng hoa này 

     là lựa chọn tối ưu để trồng làm cảnh hoặc trang trí vườn nhà.

·  Thể hiện sức sống và cành nhánh mạnh mẽ, nhanh chóng lấp đầy 

     bồn hoa và sinh trưởng rất tốt khi trồng làm cảnh.

·  Có đầy đủ các loại có lá màu xanh và lá màu vàng đồng, giữ được 

    màu sắc trong điều kiện nhiệt độ cao.

Beg3502 Bicolor
Hai màu

Beg3507 Bronze White
Trắng và vàng đồng

Beg3501 White
Trắng

Beg3503 Pink
Hồng

Beg3508 Bronze Bicolor
Vàng đồng xen lẫn

một màu khác

Beg3504 Rose
Hồng đỏ

Beg3509 Bronze Pink
Hồng và vàng đồng

Beg3505 Scarlet
Đỏ tươi

Beg3510 Bronze Rose
Hồng đỏ và vàng đồng

Beg3506 Complete Mix
Hỗn hợp đầy đủ

Beg3511 Bronze Scarlet 
Đỏ tươi và vàng đồng
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|tophat – begonia x hybrida – thu hải đường

Tỷ lệ nảy mầm
Hạt thô 90%
Hạt bọc 85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô,
Hạt bọc

Kích thước chậu
12 - 17 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể dùng khi 
cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
6 - 8 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng hai - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
40 - 50 cm

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh 
nắng/Trong 
bóng râm

Ra hoa kích cỡ lớn nhất và nhanh nhất.
Tophat là dòng Thu hải đường mới có sức sống tốt và hoa cực lớn để trồng làm cảnh hoặc trong bồn lớn.

·   Nở sớm đến 2 tuần với hoa kích cỡ lớn hơn.

·  Dòng hoa duy nhất có màu trắng và hai màu rất đẹp, bên cạnh màu đỏ và hồng.

·  Phân nhánh tốt hơn các dòng cùng loài, mọc đầy chậu nhanh hơn.

Beg3801 Scarlet
Đỏ tươi

Beg3802 White
Trắng

Beg3803 Rose Picolor
Hồng đỏ xen lẫn một màu khác

Beg3804 Pink
Hồng
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|braveheart – begonia x hybrida – thu hải đường

Tỷ lệ nảy mầm
Hạt thô 90%
Hạt bọc 85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô,
Hạt bọc

Kích thước chậu
12 - 16 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không dùng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 12 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
40 - 60 cm

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh 
nắng/Trong 
bóng râm

Không phải là loại Thu hải đường bình thường.
Dòng hoa lai với cánh hoa có hai màu đầy quyến rũ, lý tưởng để trồng làm cảnh. Là lựa chọn độc đáo giữa các dòng Heat Lovers.

·   Màu sắc hoa đậm hơn trong thời tiết mát mẻ.

·  Sinh trưởng cả ở nhiệt độ thấp.

·  Cây lớn, nổi bật nhưng không cần nhiều sự chăm sóc và tiếp tục cho ra hoa ngay cả trong giai đoạn thiếu nước.

·  Nở hoa sớm để nhanh chóng hoàn thiện khi trồng trong chậu lớn, trồng hỗn hợp, và giỏ hoa.

Beg3701 Berose
Hồng đỏ pha trắng
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|go-go – begonia tuberhybrid – thu hải đường

Lý tưởng để trồng chậu ở phân khúc chất lượng cao. Hoa 

lớn trên cành cứng cáp. Hoa có thể phủ đầy loại chậu có 

kích thước từ 10,5 cm trở lên.

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Kích thước chậu
10 - 14 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 12 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
25 - 30 cm

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Trong bóng 
râm

Beg3901 Light Yellow
Vàng sáng

Beg3902 White
Trắng

Beg3906 Orange
Cam

Beg3907 Scarle
Đỏ tươi

Beg3908 Red
Đỏ

Beg3909 Mix
Màu hỗn hợp

Beg3903 Yellow
Vàng

Beg3904 Rose (25% White 
flowering)

Hồng đỏ (25% hoa trắng)

Beg3905 Rose Picolor
Hồng đỏ xen lẫn một 

màu khác
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|cora xdr – vinca – dừa cạn

Tỷ lệ nảy mầm
90%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước chậu
10 - 12 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
8 - 11 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư - 
Tháng chín

Chiều cao của 
cây
25 - 35 cm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Dòng dừa cạn mạnh mẽ.
Trồng dễ hơn: phân nhánh tốt hơn, nở đồng đều, loài hoa mạnh mẽ, thích 

hợp trồng cho các loại khay và chậu từ nhỏ đến lớn.

·   Giảm nguy cơ: nở hoa dài ngày và sống tốt khi trồng bên ngoài (Khả 

     năng chống chịu cao với mười trong số các phân lập có độc lực cao 

     nhất của Phytophthora nicotianae gây bệnh vàng lá trên cây dừa 

     cạn hàng năm. Được xác nhận với sự hợp tác của đại học Clemson; 

     các phân lập này được tìm thấy tại các nơi trồng trọt và vườn hoa  

     trên khắp miền Nam Hoa Kỳ).

·  Dòng dừa cạn này có mức độ kháng nhiều chủng bệnh Phytophtora.

·  Hấp dẫn khách hàng hơn do hoa cỡ lớn bắt mắt với nhiều màu đơn 

     sắc và lưỡng sắc; hoa được tìm mua nhiều vì khả năng kháng bệnh cao.

Vin3102 White
Trắng

Vin3107 Cranberry
Đỏ nam việt quất

Vin3101 Pink Halo
Hồng loang

Vin3103 Polka Dot
Có đốm

Vin3108 Orchid
Hồng tím

Vin3104 Light Pink
Hồng sáng

Vin3110 Magenta Halo
Đỏ tím loang

Vin3105 Deep 
Strawberry

Hồng dâu sẫm

Vin3109 Mix
Màu hỗn hợp

Vin3106 Hotgenta
Hồng sẫm

Vin3111 Complete Mix
Hỗn hợp đầy đủ
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|cora –  vinca – dừa cạn

Vin3202 Lavender
Tím oải hương

Vin3203 Apricot
Cam trái mơ

Vin3206 Red
Đỏ

Vin3207 Violet
Tím pha sắc xanh

Vin3201 Deep Lavender
Tím oải hương đậm

Vin3208 Mix
Màu hỗn hợp

Vin3204 Punch
Hồng tươi

Vin3205 Burgundy
Đỏ rượu vang

Tỷ lệ nảy mầm
90%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước chậu
10 - 12 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
8 - 11  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư - 
Tháng chín

Chiều cao của 
cây
25 - 35 cm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Đỏ nổi bật.
Vẫn là dòng dừa cạn đỏ thuần trên thị trường với khả 

năng kháng bệnh Phytophthora.

·    Khả năng kháng bệnh Phytophthora gây vàng lá thối rễ 

     đưa loài hoa lai cỡ lớn này thành lựa chọn hàng đầu 

     để trồng nơi có ánh nắng.

·   Màu hoa cơ bản giúp hoàn thiện danh mục dừa cạn 

      Cora XDR.
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Vin3304 Polka Dot
Có đốm

|cora cascade –  vinca – dừa cạn

Tỷ lệ nảy mầm
90%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước chậu
10 - 12 cm
Giỏ treo

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
8 - 11  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư - 
Tháng chín

Chiều cao của 
cây
20-25 cm nhưng 
tràn rộng đến 
50-60 cm

Đặc tính
Mọc tràn

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Độc đáo bậc nhất.
Dòng dừa cạn lai thế hệ F1 nở hoa đồng đều và sức sống mạnh mẽ tạo 

thành một dòng hoa khác biệt với những dòng dừa cạn hoa rũ khác.

·   Là dòng dừa cạn mọc tràn/rũ duy nhất có khả năng kháng        

    nhiều chủng bệnh nấm Phytophthora gây vàng lá thối rễ.

·  Đặc tính mọc gọn, mọc tràn lý tưởng cho các giỏ hoa trồng 

     vào mùa hè, trong các bồn hoa hỗn hợp hoặc các luống hoa lớn.

·  Hoa cỡ lớn, chất lượng tốt phủ dày giúp tạo nên những thảm    

     hoa rực rỡ dài ngày.

Vin3303 Apricot
Cam trái mơ

Vin3302 White
Trắng

Vin3305 Peach Blush
Hồng đào nhẹ phớt

Vin3301 Lavender 
with Eye

Tím oải hương có phần 
trung tâm màu nổi bật

Vin3310 Violet
Tím pha sắc xanh

Vin3306 Strawberry-
Hồng dâu

Vin3314 Bright Rose
Hồng sáng

Vin3307 Shell Pink
Hoa đổ hai sắc hồng

Vin3312 White Imp
Trắng

Vin3308 Lilac
Tím hoa cà 

Vin3313 Apricot Imp
Cam trái mơ

Vin3309 Cherry Imp
Đỏ anh đào

Vin3311 Mix
Màu hỗn hợp
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|sunstorm –  vinca – dừa cạn

Giống hoa mạnh mẽ.
SunStorm là dòng dừa cạn mọc dày và gọn, nở hoa sớm, đồng đều, phân nhánh 

rất tốt, phù hợp để trồng mật độ dày trong khay và chậu nhỏ.

·   Chi phí ban đầu thấp và khả năng sinh lời tốt nhờ khả năng trồng mật độ dày.

·   Phân nhánh tốt và ra hoa rất nhiều, không cần hoặc cần rất ít PGR.

Vin3401 Red Halo
Đỏ loang

Vin3402 Pure White
Trắng hoàn toàn

Vin3405 Apricot
Cam trái mơ

Vin3403 White with Eye
Trắng với phần trung tâm khác màu

Vin3406 Blush
Hồng phớt

Vin3404 Orchid Halo
Hồng tím loang

Vin3407 Purple
Tím đậm
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|sunstorm –  vinca – dừa cạn

Vin3408 Light Blue
Tím sáng

Vin3411 Deep Lilac
Tím hoa cà đậm

Vin3414 Scarlet with Eye
Đỏ tươi với phần trung tâm khác màu

Vin3409 Deep Pink
Hồng đậm

Vin3412 Bright Red
Đỏ sáng

Vin3415 Deep Orchid
Hồng tím đậm

Vin3410 Rose with Eye
Hồng đỏ với phần trung tâm khác màu

Vin3413 Red
Đỏ

Vin3416 Formula Mix
Hỗn hợp theo công thức

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước chậu
9 - 11 cm
Khay

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
8 - 11  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư - 
Tháng chín

Chiều cao của 
cây
20 - 25 cm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng



PETUNIA – DẠ YẾN THẢO

CYCLAMEN - HOA ANH THẢO



Tháng 6 - 10

Tháng 9 - 12

Tháng 6 - 10

Tháng 9 - tháng 2 năm sau

Tháng 6 -10

Tháng 6 - tháng 3 năm sau

Tháng 10 - tháng 3 năm sau

Tháng 9 - tháng 2 năm sau + tháng 
4 - 6

Tháng 9 - tháng 12

Tháng 10 - tháng 3 năm sau

Tháng 10 - tháng 1 năm sau

Tháng 10 - tháng 3 năm sau

Tháng 10 - tháng 3 năm sau

Tháng 10 - tháng 3 năm sau

Tháng 6 - 12

Tháng 8 - 10

Tháng 8 - 10

Tháng 8 - 12

Tháng 10 - tháng 3 năm sau

Tháng 10 - tháng 3 năm sau

Tháng 9 - tháng 1 năm sau + tháng 
4 - 6

Tháng 9 - tháng 1 năm sau + tháng 
4 - 6

Tháng 10 - tháng 3 năm sau

Tháng 8 - 12

Tháng 10 - 12

Tháng 10 - tháng 3 năm sau

Tháng 10 – tháng 2 năm sau

Dòng hoa Thời gian trồng tốt nhất
Độ lớn với 
các dòng hoa 
cùng phân 
khúc

Kích cỡ chậu 
(cm)

Khả năng 
sống ngoài 
trời  (1 = yếu, 
5 = mạnh)

Thời gian từ 
lúc gieo hạt 
đến khi nở 
hoa

SeeWhy 6 – 10,5 Nhỏ gọn 4 24

24

24

24

26

28

24

25

25

25

25

26

27

27

28

29

29

29

30

30

30

32

32

32

30

33

25

4

5

4

4

5

5

5

5

5

2

3

5

5

3

1

3

3

3

4

3

3

2

2

2

3

3

Nhỏ gọn

Nhỏ gọn

Nhỏ gọn

Nhỏ gọn

Nhỏ gọn

Nhỏ gọn

Nhỏ gọn

Nhỏ gọn

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Lớn

Rất lớn

Trung bình - lớn

Trung bình - lớn

Trung bình - lớn

6 – 10,5

7 -12

10,5 – 12

7 -12

9 – 12

9 – 12

9 – 10,5

10,5 – 12

9 – 12

10,5 – 12

10,5 – 13

10,5 – 13

11 – 14

10,5 – 13

10,5 – 12

12 – 14

12 – 16

12 – 16

12 – 16

13 – 20

14 – 20

12 – 16

12 – 16

12 – 16

12 – 16

13 – 19

Picola

Outsider

Facila

Midori

Snowridge Mini

Winfall

Goblet

Melody Outdoor

Silverado

Aloha

Merita

Laser

Snowridge Midi

Canto Silver

Rocolina

Perfetto

Sierra

Contiga

Snowridge Maxi

Rainier

Magnia

Maxora Fringed

Friller

Fleur en Vogue

Winter Ice

Rosie
Rosa/Salmon 
Sammy

Trung bình - lớn
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|cyberia – cyclamen coum – hoa anh thảo

Dành cho những người yêu sắc hoa dễ thương.
Loạt hoa anh thảo có màu riêng để lựa chọn cho mùa trồng hoa. Chống chọi tốt với thời tiết mùa đông lạnh giá, nở hoa vào thời 

gian cuối tháng Tám và đầu mùa Xuân. Sinh trưởng tốt với dáng vẻ tự nhiên và tạo không khí thiên nhiên

·   Lá ngắn, tạo thành cây có hình dáng bầu tròn xinh xắn mọc gọn trong chậu.

·   Có thể trồng để có hoa nở vào tháng Tám (trồng sớm) hoặc để có hoa vào khoảng đông-xuân (trồng muộn).

·   Lời khuyên: 1 hạt vào 1 ô, trồng trong bóng râm, không để cho đất quá khô.

Tỷ lệ nảy 
mầm
80%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước 
chậu
9 - 12 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
25 - 30  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng hai - 
Tháng tư

Chiều cao 
của cây
10 - 15 cm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Nơi đặt 
hoa
Bóng râm

Sức chịu 
lạnh
Mùa đông 
vùng số 5 
(rất lạnh)

|laser – cyclamen coum – hoa anh thảo

Cyc32201 White
Trắng

Cyc3801 Rose
Hồng đỏ

Cyc3802 Coral Flame
Cam san hô đổ màu từ 
trung tâm ra cánh hoa

Cyc3803 Flame Mix
Hỗn hợp hoa có màu đổ từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc32202 Pink
Hồng

Cyc32203 Dark Rose
Màu hồng đậm

Cyc32204 Rose Silver
Màu hồng bạc

Cyc32205 Mix
Màu hỗn hợp
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|perfetto – cyclamen coum – hoa anh thảo

Cyc31201 Rose Flame
Hồng đỏ đổ màu từ

 trung tâm ra cánh hoa

Cyc31401 Salmon Flame Imp.
Hồng cam đổ màu từ 
trung tâm ra cánh hoa

Cyc3301 Rose Flame Shades
Các hoa có sắc hồng đỏ đổ từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc31402 Wine Flame
Đỏ rượu đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc3302 Wine Flame
Đỏ rượu đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc31202 Salmon Flame
Hồng cam đổ màu từ trung 

tâm ra cánh hoa

Cyc31203 Deep Rose
Hồng đậm

Cyc31403 Wine
Đỏ rượu

Cyc3303 Wine
Đỏ rượu

Cyc31204 Purple Wine Flame
Đỏ rượu sắc tím đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc31404 Flame Mix
Hỗn hợp hoa có màu đổ từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc3304 Flame Mix
Hỗn hợp hoa có màu đổ từ 

trung tâm ra cánh hoa

|sierra – cyclamen coum – hoa anh thảo

|midori – cyclamen coum – hoa anh thảo
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|seewhy® – cyclamen coum – hoa anh thảo

Cyc3107 Scarlet
Đỏ tươi

Cyc3111 Mix
Màu hỗn hợp

Cyc3103 Pink
Hồng

Cyc3104 Salmon
Hồng cam

Cyc3108 Fuchsia
Hồng vân anh/
Hồng hoa đăng

Cyc3105 Deep Rose
Hồng đậm

Cyc3109 Wine
Đỏ rượu

Cyc3106 Wine Flame
Đỏ rượu đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc3110 Purple
Tím đậm

Cyc3102 White
Trắng

Cyc3101 Bright Scarlet
Đỏ tươi sáng
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| midori synchro – cyclamen coum – hoa anh thảo

Cyc3206 Scarlet
Đỏ tươi

Cyc3210 Mix
Màu hỗn hợp

Cyc3203 Pink Imp.
Hồng

Cyc3201 Bright Scarlet
Đỏ tươi sáng

Cyc3202 White
Trắng

Cyc3207 Wine Flame
Đỏ rượu đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc3204 Rose
Hồng đỏ

Cyc3208 Purple Flame
Tím đậm đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc3205 Salmon
Hồng cam

Cyc3209 Purple
Tím đậm
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|winfall® – cyclamen coum – hoa anh thảo

Cyc3505 Wine Flame
Đỏ rượu đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc3508 Purple
Tím đậm

Cyc3501 Scarlet
Đỏ tươi

Cyc3504 Salmon
Hồng cam

Cyc3509 Wine
Đỏ rượu

Cyc31001 Purple Imp
Tím đậm

Cyc3502 White
Trắng

Cyc3506 Rose
Hồng đỏ

Cyc3510 Mix
Màu hỗn hợp

Cyc31002 Scarlet
Đỏ tươi

Cyc3503 Pink Flame
Hồng đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc3507 Deep Rose
Hồng đậm

Cyc31003 Wine
Đỏ rượu

| snowridge midi – cyclamen coum – hoa anh thảo
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Cyc3604 Purple
Tím đậm

Cyc3601 Scarlet
Đỏ tươi

Cyc3605 Wine
Đỏ rượu

Cyc3401 Wine
Đỏ rượu

Cyc3402 Rose
Hồng đỏ

Cyc3403 Purple Imp.
Tím đậm

Cyc3602 White
Trắng

Cyc3606 Mix
Màu hỗn hợp

Cyc3603 Rose
Hồng đỏ

Cyc3607 Purple Flame Mix
Hỗn hợp hoa đổ màu tím 

đậm từ trung tâm ra 
cánh hoa

| snowridge mini – cyclamen coum – hoa anh thảo

|silverado – cyclamen coum – hoa anh thảo
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|laser synchro – cyclamen coum – hoa anh thảo

Cyc3701 Purple Flame
Tím đậm đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc3705 Salmon
Hồng cam

Cyc3709 Scarlet
Đỏ tươi

Cyc3702 White Imp.
Trắng

Cyc3706 Rose Flame
Hồng đỏ đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc3710 Purple
Tím đậm

Cyc3703 Pink Flame
Hồng đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc3707 Deep Rose
Hồng đậm

Cyc3711 Wine
Đỏ rượu

Cyc3704 Pink
Hồng

Cyc3708 Wine Flame
Đỏ rượu đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc3712 Mix
Màu hỗn hợp
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Cyc3901 Silver Lavender
Tím oải hương và trắng bạc

Cyc31101 Scarlet
Đỏ tươi

Cyc31104 Violet
Tím pha sắc xanh

Cyc31102 White
Trắng

Cyc31105 Mix
Màu hỗn hợp

Cyc31103 Salmon
Hồng cam

| canto® – cyclamen coum – hoa anh thảo

|perfetto synchro – cyclamen coum – hoa anh thảo
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Cyc31307 Wine Flame
Đỏ rượu đổ màu từ trung tâm 

ra cánh hoa

Cyc31311 Mix
Màu hỗn hợp

Cyc31303 Light Pink With Eye
Hồng sáng với phần trung tâm 

khác màu

Cyc31304 Rose
Hồng đỏ

Cyc31308 Purple Flame
Tím đậm đổ màu từ trung tâm 

ra cánh hoa

Cyc31305 Deep Rose
Hồng đậm

Cyc31309 Purple
Tím đậm

Cyc31306 Deep Salmon
Hồng cam đậm

Cyc31310 Scarlet South
Đỏ tươi phương nam

Cyc31302 White
Trắng

Cyc31301 Scarlet
Đỏ tươi

|sierra synchro – cyclamen coum – hoa anh thảo
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Cyc31501 White North
Trắng phương bắc

Cyc31506 Deep Salmon
Hồng cam đậm

Cyc31504 Light Pink With Eye
Hồng sáng với phần trung tâm 

khác màu

Cyc31513 Light Purple
Tím nhạt

Cyc31502 White South
Trắng phương nam

Cyc31507 Pink Imp
Hồng

Cyc31510 Purple
Tím đậm

Cyc31514 Scarlet
Đỏ tươi

Cyc31503 Rainier White
Trắng cánh dày 

Cyc31508 Deep Rose
Hồng đậm

Cyc31511 Wine Flame
Đỏ rượu đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc31515 Mix
Màu hỗn hợp

Cyc31505 Lilac
Tím hoa cà

Cyc31509 Rose(Pink)
Hồng

Cyc31512 Purple Flame
Tím đậm đổ màu từ 

trung tâm ra cánh hoa

|rainier – cyclamen coum – hoa anh thảo



54 CYCLAMEN - HOA ANH THẢO

|friller® – cyclamen coum – hoa anh thảo

Cyc31604 Salmon
Hồng cam

Cyc31601 Wine
Đỏ rượu

Cyc31901 Salmon Sammy
Hồng cam (Salmon Sammy)

Cyc31801 Rosie Rosa
Hồng (Rosie Rosa)

Cyc31608 Flame Mix
Hỗn hợp hoa có màu đổ từ 

trung tâm ra cánh hoa

Cyc31602 White
Trắng

Cyc31606 Purple
Tím đậm

Cyc31702 Purple
Tím đậm

Cyc31605 Scarlet
Đỏ tươi

Cyc31701 White
Trắng

Cyc31603 Pink
Hồng

Cyc31607 Mix
Màu hỗn hợp

Cyc31703 Rose
Hồng đỏ

| fleur en vogue – cyclamen coum – hoa anh thảo

| rosie rosa cyclamen coum – hoa anh thảo | salmon sammy
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Cyc32004 Purple
Tím đậm

Cyc32003 Scarlet
Đỏ tươi

Cyc32002 Rose
Hồng đỏ

Cyc32001 Wine
Đỏ rượu

Cyc32101 Scarlet
Đỏ tươi

Cyc32104 Rose
Hồng đỏ

Cyc32102 White Imp.
Trắng

Cyc32105 Purple
Tím đậm

Cyc32103 Salmon
Hồng cam

Cyc32106 Mix
Màu hỗn hợp

| snowridge maxi – cyclamen coum – hoa anh thảo

|winter ice – cyclamen coum – hoa anh thảo
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Dia3202 Crimson Eye
Đỏ thẫm ở giữa

Dia3201 Crimson
Đỏ thẫm

Dia3101 Red Peppermint
Đỏ và trắng

Dia3102 Raspberry
Hồng mâm xôi

Dia3103 Strawberry
Hồng dâu

Dia3104 Mix
Màu hỗn hợp

Hoa cỡ đại khiến ai cũng phải dừng bước.
Hoa có kích cỡ siêu lớn mọc phủ kín cây và có thể trồng vào 

mùa xuân hoặc thu.

·   Là thế hệ tiếp theo của dòng cẩm chướng Super Parfait,    

     với hoa cỡ đại nổi bật mọc thành cụm và cây hoa phân 

     cành nhánh tốt.

·   Sức sống tốt giúp dễ dàng phủ kín bồn hoa để bán ở cửa 

     hàng và điểm thêm màu sắc cho khu vườn.

·   Hoa lưỡng sắc rực rỡ mang lại cho dòng hoa này đẳng 

    cấp và sự sống động.

Loài hoa khiến không thể rời mắt
Hoa lưỡng sắc, nổi bật kích thước lớn giúp đẩy mạnh doanh số bán hàng đầu mùa Xuân.

·   Sản xuất với chi phí tiết kiệm – thích ứng với việc trồng mật độ dày và không cần độ ấm quá nhiều.

·   Phân nhánh tốt và sinh trưởng mạnh mẽ tạo thêm điểm nhấn màu sắc cho vườn hoa.

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Kích thước chậu
9 - 12 cm

Kích thước chậu
9 - 11 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 11  tuần

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 11  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
25 - 30 cm

Chiều cao của 
cây
20 - 25 cm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

|super parfait – dianthus chinensis – hoa cẩm chướng

|venti parfait – dianthus chinensis – hoa cẩm chướng
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|diabunda – dianthus x barbatus – hoa cẩm chướng

Tưởng thưởng hoa lưỡng sắc.
Dòng hoa Sweet William mọc thành cụm có thể can thiệp (program-

mable) vào đặc tính nở hoa đồng đều và thời gian ra hoa giúp việc 

sản xuất hiệu quả và dễ dàng, có thể trồng khay hoặc chậu.

·   Ra hoa nhanh và dễ hơn vào đầu mùa xuân và mùa thu so với 

    hoa cẩm chướng barbatus truyền thống.

·   Màu sắc nổi bật, bao gồm các loại hoa lưỡng sắc giúp cho loài 

     hoa quen thuộc này trở thành điểm nhấn cho cửa hàng.

Loài hoa quyến rũ.
Lý tưởng để trồng thành luống hoa trong vườn và trong bồn hoa

·   Hoa đỏ tươi rực rỡ cỡ lớn mọc thành cụm, rất bắt mắt khi trưng 

    bày ở cửa hàng.

Dia3401 Purple Picotee
Viền cánh hoa tím đậm

Dia3301 Scarlet
Đỏ tươi

Dia3403 Rose
Hồng đỏ

Dia3402 Pink Pearl
Hồng ngọc trai

Dia3404 Red Picotee
Viền cánh hoa đỏ

Dia3405 Red
Đỏ

Dia3406 Purple
Tím đậm

Dia3407 Formula Mix
Hỗn hợp theo công thức

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô
Hạt bọc

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Kích thước chậu
11 - 14 cm

Kích thước chậu
9 - 11 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
8 - 10  tuần

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 11  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng hai- 
Tháng bảy

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng sáu

Chiều cao của 
cây
25 - 30 cm

Chiều cao của 
cây
20 - 25 cm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

|charm – dianthus chinensis – hoa cẩm chướng



59DIANTHUS - CẨM CHƯỚNG

|barbarini – dianthus barbatus – hoa cẩm chướng

Dòng hoa cẩm chướng này mang lại thêm nhiều cơ hội mua bán cho 

thị trường. Dòng hoa mọc cụm có màu đơn sắc độc đáo này không cần 

xử lý lạnh (cold treatment) để can thiệp hướng dẫn ra hoa.

·   Toàn bộ dòng hoa này phù hợp cho sản xuất hoa chậu cho mùa hè.

·  Đặc tính mọc thành cụm và chịu lạnh tốt.

Dia3502 Salmon
Hồng cam

Dia3507 Redrose 
Bicolor 

Cánh hoa đổ hai màu 
đỏ/hồng

Dia3501 White
Trắng

Dia3503 Lilac
Tím hoa cà

Dia3508 Rose
Hồng đỏ

Dia3504 Purple Picotee
Viền cánh hoa tím đậm

Dia3509 Purple
Tím đậm

Dia3505 Red Picotee
Viền cánh hoa đỏ

Dia3510 Red
Đỏ

Dia3506 Purple Bicolor
Tím đậm xen lẫn
một màu khác

Dia3511 Formula Mix
Hỗn hợp theo công thức

Tỷ lệ nảy 
mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước 
chậu
11 - 14 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
10 - 12  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư - 
Tháng chín

Chiều cao 
của cây
20 - 30 cm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Nơi đặt 
hoa
Có ánh 
nắng

Sức chịu 
lạnh
mùa đông 
vùng số 4 
(lạnh)
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Tỷ lệ nảy mầm
90%

Dạng hạt 
giống
Xịt bọc
Màng mỏng

Kích thước chậu
12 - 15 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
12 - 14  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Quanh năm

Chiều cao của 
cây
30 - 40 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Trong nhà

Hoa khổng lồ.
Cây có sức sống tốt, đồng đều cho hoa kích thước lớn với cánh hoa ngắn và dày. Độ dài cành đồng đều và nở hoa sớm.

·   Mỗi cây trưởng thành cho 4-6 hoa cỡ lớn.

·   Hoa lớn trên cành thấp.

·   Chiều dài cành và thời gian nở sớm đồng đều giúp dòng hoa này trở thành dòng hiệu quả nhất khi trồng trong chậu lớn.

·   Có thể để trong nhà hoặc ngoài trời.

Ger3301 White with Eye
Trắng với phần trung tâm

 khác màu

Ger3305 Orange with Eye
Cam có mắt nhụy khác màu

Ger3302 White
Trắng

Ger3306 Orange
Cam

Ger3303 Yellow with Eye
Vàng có mắt nhụy khác màu

Ger3307 Red with Eye
Đỏ có mắt nhụy khác màu

Ger3304 Rose with Eye
Hồng đỏ với phần trung tâm 

khác màu

Ger3308 Mix
Màu hỗn hợp

|bengal – gerbera jamesonii – hoa đồng tiền
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|jaguar – gerbera jamesonii – hoa  đồng tiền

Ger3201 Scarlet
Đỏ tươi

Ger3202 White Imp.
Trắng

Ger3203 Lemon Dark Center
Vàng chanh với nhụy sẫm màu

Ger3204 Yellow
Vàng

Ger3205 Yellow Dark Center
Vàng với nhụy sẫm màu

Ger3206 Fire Dark Center
Đỏ rực với nhụy sẫm màu

Hiệu quả tối ưu khi trồng mật độ dày.
Dòng hoa đồng tiền nở hoa sớm và đồng đều nhất trên thị trường đem đến sản phẩm hoa nở đồng loạt, giúp ích cho việc bán 

thử nghiệm.

·   Hoa mọc thành cụm và cành hoa ngắn lý tưởng  cho việc trồng mật độ dày trong chậu nhỏ, dễ dàng đặt lên giá và vận chuyển.

·   Tối ưu hóa cho việc bán hàng và trưng bày, với 3-5 hoa mỗi cây cho đợt nở hoa đầu tiên.

·   Khách hàng có thể đặt hoa trong nhà hoặc ngoài trời.
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|jaguar – gerbera jamesonii – hoa  đồng tiền

Ger3207 Tangerine
Cam sáng

Ger3211 Deep Rose
Hồng đậm

Ger3215 Deep Orange
Cam sậm

Ger3208 Fire
Đỏ rực (đỏ lửa)

Ger3212 Rose Dark Center
Hồng với nhụy sẫm màu

Ger3216 Red
Đỏ

Ger3209 Rose Picotee
Viền cánh hoa hồng đỏ

Ger3213 Tangerine 
Dark Center

Cam sáng với nhụy sẫm màu

Ger3217 Formula Mix
Hỗn hợp theo công thức

Ger3210 Pink
Hồng

Ger3214 Scarlet Shade 
Dark Center

Đỏ tươi với nhụy sẫm màu

Ger3218 Unimix
Hỗn hợp nhiều màu hoa

đơn sắc

Tỷ lệ nảy mầm
90%

Dạng hạt 
giống
Xịt bọc
Màng mỏng

Kích thước chậu
11 - 13 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 13  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Quanh năm

Chiều cao của 
cây
25 - 35 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Trong nhà
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Ger3101 Strawberry Twist
Cánh hoa đổ màu hồng dâu

Ger3401 Scarlet Elephant
Đỏ tươi

Ger3102 Chardonnay
Vàng nhạt/vàng rượu

 chardonnay

Ger3103 Glowing Ember
Đỏ than hồng

Ger3104 Autumn Colors
Sắc thu (hỗn hợp các tông 

màu đặc trưng 
mùa thu vàng, cam)

Hoa cỡ lớn, hai tầng cánh hỗn hợp. 
Dòng hoa có màu sắc và hình dáng quyến rũ, độc đáo.

·   Sức sống tốt, đồng đều.

·   Mỗi cây cho ra ít nhất ba hoa tại thời điểm hoàn thiện.

·   Strawberry Twist cho hoa có màu sắc phối hợp rất độc đáo chưa từng có trước đây đối với dòng hoa trồng chậu.

Dòng hoa đồng tiền lớn nhất.
Đồng tiền trồng chậu với hoa kích thước như hoa đồng tiền cắt cành, nhưng có cành 

ngắn hơn nhiều.

·   Kích thước hoa rất lớn có màu cam đỏ.

·   Rất bắt mắt khi trưng bày. Dòng hoa với yếu tố gây kinh ngạc.

Tỷ lệ nảy mầm
90%

Tỷ lệ nảy mầm
90%

Dạng hạt 
giống
Xịt bọc
Màng mỏng

Dạng hạt 
giống
Xịt bọc
Màng mỏng

Kích thước chậu
12 - 15 cm

Kích thước chậu
12 - 15 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
12 - 14  tuần

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
12 - 14  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Quanh năm

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Quanh năm

Chiều cao của 
cây
35 - 45 cm

Chiều cao của 
cây
35 - 45 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Trong nhà

Nơi đặt hoa
Trong nhà

|elephant – gerbera jamesonii – hoa đồng tiền

|cartwheelr – gerbera jamesonii – hoa  đồng tiền
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|snaptiti – antirrhinum majus – hoa mõm sói

Ant3103 Yellow
Vàng

Ant3101 Peach
Hồng đào

Ant3107 Rose Picolor
Hồng đỏ xen lẫn 
một màu khác

Ant3104 Sunglow
Vàng ngả cam

Ant3102 White
Trắng

Ant3108 Violet
Tím pha sắc xanh

Ant3105 Scarlet
Đỏ tươi

Ant3109 Burgundy Bicolor
Cánh hoa Đỏ rượu vang chủ 

đạo xen lẫn với màu khác

Ant3106 Red
Đỏ

Ant3110 Mix
Màu hỗn hợp

Tỷ lệ nảy mầm
85% đối với 
hạt thô, 
80% đối với 
hạt bọc

Dạng hạt 
giống
Hạt thô
Hạt bọc

Kích thước chậu
8 - 10 cm
Khay

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba -
Tháng chín

Chiều cao của 
cây
15 - 20 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Ươm mầm thành công cùng hoa mõm sói.
Dòng mõm sói lùn nổi trội hơn các dùng khác với đặc tính 

nở dài ngày hơn các dòng khác trên thị trường. Snaptiti là 

dòng thay thế cho dòng Montego nổi tiếng

·   Cành hoa vững chắc.

·   Phân nhánh tốt.

·   Có nhiều màu sắc rực rỡ.
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|snaptastic – antirrhinum majus – hoa mõm sói

Tỷ lệ nảy mầm
85% đối với 
hạt thô, 80% 
đối với hạt 
bọc

Dạng hạt 
giống
Hạt thô
Hạt bọc

Kích thước chậu
8 - 10 cm
Khay

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba
Tháng chín

Chiều cao của 
cây
25 - 30 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Ant3201 Red
Đỏ

Ant3202 Yellow
Vàng

Ant3203 Pink
Hồng

Ant3204 Magenta
Hồng cánh sen

Ant3205 Scarlet-Orange
Cam đỏ

Ant3206 Mix
Màu hỗn hợp

Thế hệ tiếp theo của dòng mõm sói cỡ trung nở nhiều mùa.
Snaptastic mở ra một dòng hoa cao cấp, cỡ trung với kích thước lớn hơn mõm sói lùn và mõm sói tiêu chuẩn.

·   Sức sống mạnh mẽ nhưng mọc gọn đẹp.

·   Thích hợp cho mùa xuân và mùa thu.
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|arrow – antirrhinum majus – hoa mõm sói

Mõm sói thân cao nở hoa sớm.
Dòng mõm sói thân cao cho hoa sớm nhất, cho hoa ngay cả trong điều kiện ít nắng.

·    Linh hoạt – thích hợp để trồng trong khay lớn hoặc bồn lớn tùy theo nhu cầu 

      bán hàng.

·    Nếu trồng ngoài trời thì cần ít PGR hơn.

Ant3301 Mix
Màu hỗn hợp

Ant3302 White
Trắng

Ant3305 Yellow/Red Bicolor
Cánh hoa đổ hai màu vàng/đỏ

Ant3303 Yellow
Vàng

Ant3306 Orange
Cam

Ant3304 Pink
Hồng

Ant3307 Deep Red
Đỏ đậm

Tỷ lệ nảy 
mầm
80%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước 
chậu
12 -15 cm

Thuốc điều 
hòa sinh 
trưởng
Có

Thời gian 
hoàn thiện 
sau khi trồng
9 - 11 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng chín

Chiều cao 
của cây
40 - 45 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng
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|liberty classic – antirrhinum majus – hoa mõm sói

Tỷ lệ nảy mầm
80%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước chậu
12 - 16 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
12 - 13  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba -
Tháng chín

Chiều cao của 
cây
40 - 45 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Nét đẹp cổ điển vượt thời gian.
Dòng mõm sói có chiều cao chuẩn để trồng cảnh, dùng để trang trí rìa vườn hoặc vườn hoa cắt cành.

·   Cây có chiều cao chuẩn, thẳng đứng với hoa mọc thẳng ở trung tâm của cây, đầu hoa có chóp nhọn sắc sảo, không ngừng thu 

     hút khách hàng qua thời gian.

·   Mang đến vẻ đẹp cổ điển của dòng mõm sói với cành chắc khỏe, vươn cao thẳng cả trong chậu bán ở cửa hàng hoặc ở thảm 

     hoa trong vườn.

Ant3401 White
Trắng

Ant3405 Scarlet
Đỏ tươi

Ant3402 Yellow
Vàng

Ant3406 Lavender
Tím oải hương

Ant3403 Bronze
Vàng đồng

Ant3407 Crimson
Đỏ thẫm

Ant3404 Rose Pink
Hồng ánh tím

Ant3408 Mix
Màu hỗn hợp
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Ant3501 Mix
Màu hỗn hợp

Vẻ đẹp tao nhã.
Madam Butterfly là dòng mõm sói có vẻ đẹp của hoa đỗ quyên kép cây cao với hoa cỡ đại, cho 

vẻ đẹp tràn đầy và chóp nhọn của hoa trông tao nhã hơn.

·    Nổi bật phù hợp trồng viền và cắt cành để cắm trong nhà.

·    Có 8 màu riêng biệt.

Vươn cao trong bình hoa
Dòng hoa mõm sói chuyên để cắt cành, sinh trưởng tốt trong thời tiết lạnh, ít nắng và 

thiếu sáng.

·    Là dòng hoa chuyên để cắt cành.

Tỷ lệ nảy mầm
80%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước chậu
12 - 16 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
10 - 12  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba -
Tháng chín

Chiều cao của 
cây
40 - 55 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

|madame butterfly – antirrhinum majus – hoa mõm sói

Ant3601 White
Trắng

Ant3602 Yellow
Vàng

Ant3603 Pink
Hồng

Ant3604 Orange
Cam

Ant3605 Red
Đỏ

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước chậu
Trồng trong 
vườn/Trên đồng

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
12 - 17  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tùy vào vùng 
trồng

Chiều cao của 
cây
Trên 100cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

| overture II  – antirrhinum majus – hoa mõm sói
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|overture III/IV – antirrhinum majus – hoa mõm sói

Ant3701 Early White
Trắng tươi

Ant3703 White
Trắng

Ant3706 Appleblossom
Hồng pha trắng

Ant3702 Fresh White
Trắng sáng

Ant3704 Yellow
Vàng

Ant3707 Lavender
Tím Oải Hương

Ant3705 Pink
Hồng

Ant3708 Red
Đỏ

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước chậu
Trồng trong 
vườn/trên đồng

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
10 - 14  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tùy vào vùng 
trồng

Chiều cao của 
cây
Trên 100cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Vươn cao trong bình hoa.
Dòng hoa mõm sói chuyên để cắt cành 

được yêu thích với cành hoa rất cao, 

phù hợp cho thời điểm cuối Xuân, Hè 

và đầu Thu.

·   Là dòng hoa chuyên để cắt cành.
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Tỷ lệ nảy 
mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước 
chậu
Trên 20 cm

Nẹp cành
Có

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9 tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư -
Tháng chín

Chiều cao 
của cây
40 - 70 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt 
hoa
Có ánh 
nắng

Không ngừng ra hoa. Nở quanh năm.
Thế hệ tiếp theo của loài hướng dương cho hoa không ngừng và nở quanh năm. Là cây dài ngày dễ trồng có thời gian trồng 

ngắn, thích hợp cho thời điểm cuối Xuân và đầu Hè.

·    Là lựa chọn đỉnh cao để kéo dài mùa hoa, tốt nhất trồng trong bồn 20cm hoặc lớn hơn để làm cảnh hoặc trồng trong chậu cây 

     trước nhà.

·    Thời gian sống trong chậu trưng bày kéo dài so với các dòng hướng dương thông thường có thời gian sống trong chậu ngắn 

      và chỉ ra hoa một đợt.

·    Cây cho hoa nhiều đợt giúp người trồng có cơ hội cắt hoa cắm trong nhà và vẫn ngắm được ở ngoài vườn.

Sun3101 Yellow Dark Center
Vàng sậm ở giữa

|sunfinity – helianthus annuus – hoa hướng dương
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|pristar – campanula carpatica – hoa chuông

Những ngôi sao nở sớm.
Loạt cây cho hoa năm đầu tiên với hoa kích thước lớn, sức sống 

mạnh mẽ và là loài cho hoa sớm tốt nhất. Có thể lập trình thời gian 

nở hoa từ tháng Sáu đến đầu tháng Tám

·    Hoa chuông carpatica nở hoa sớm nhất hiện đang có hàng.

·    Là lựa chọn lý tưởng cho bồn nhỏ và vừa.

·    Lời khuyên: 3 hạt giống mỗi ô trong khay 288.

Những chiếc chuông đung đưa.
Nhiều loại hạt giống hoa chuông mang đến sự linh hoạt khi lên lịch 

trồng hoa. 100% cho hoa trong điều kiện ngày dài (đủ nắng).

·    Đặc tính mọc rất gọn cho phép trồng mật độ dày.

·    Ra hoa năm đầu tiên (first-year flowering) – không cần can thiệp  

      xuân hóa hạt giống (vernalization).

·    Lời khuyên: dùng 4 hạt giống mỗi ô trong khay 288.

Hoa tím rũ xinh đẹp.
Filligree là dòng hoa chuông garganica cho hoa năm đầu mọc rũ duy nhất trên thị trường

·    Là sự kết hợp giữa hoa tím hình sao nhỏ và đặc tính mọc gọn, cụm và rũ và nở đồng đều. 

·  Ra hoa năm đầu tiên (first-year flowering) – không cần can thiệp xuân hóa hạt giống 

     (vernalization).

·    Lời khuyên: 4 hạt giống mỗi ô trong khay 288.

Cam3101 White
Trắng

Cam3201 White
Trắng

Cam3301 Filligree
Cánh mỏng

Cam3102 Deep Blue
Tím thẫm

Cam3202 Blue
Tím

Tỷ lệ nảy 
mầm
80%

Tỷ lệ nảy 
mầm
70%

Tỷ lệ nảy 
mầm
80%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước 
chậu
10 - 12 cm

Kích thước 
chậu
11 - 14 cm

Kích thước 
chậu
11 - 14 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Khi cần thiết

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
12 - 16  tuần

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
10 - 14  tuần

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
10 - 14  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng sáu - 
Tháng tám

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng sáu - 
Tháng bảy

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng sáu - 
Tháng bảy

Chiều cao 
của cây
25 - 35 cm

Chiều cao 
của cây
15 - 20 cm

Chiều cao 
của cây
10 - 15 cm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm/rũ

Nơi đặt 
hoa
Có ánh 
nắng

Nơi đặt 
hoa
Có ánh 
nắng

Nơi đặt 
hoa
Có ánh 
nắng

Sức chịu 
lạnh
zone 5 (rất 
lạnh)

Sức chịu 
lạnh
zone 6 (rất 
lạnh)

Sức chịu 
lạnh
zone 5 (rất 
lạnh)

|swinging bell  – campanula cochleariifolia – hoa chuông

|filligree  – campanula garganica – hoa chuông
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|clockwise – campanula portenschlagiana – hoa chuông

Hoa chuông portenschlagiana lai F1 cho 
cây ra hoa nhanh và đồng đều.
·    Ra hoa năm đầu tiên, không cần can thiệp xuân hóa 

      hạt giống.

·    Hoa tím sậm mọc dày, gọn và cần ít PGR hơn.

·    Hoa ra đều và đồng loạt.

·    Lời khuyên: 3 hạt giống mỗi ô trong khay 288

Gần với thiên nhiên.
Cành hoa cao dài với hoa hình ngôi sao tím cỡ lớn, phù 

hợp trồng chậu lớn. Thêm một dòng hoa lâu năm cho 

hoa năm đầu.

·    Là hoa chuông truyền thống, nhưng phân nhánh tốt 

     hơn và đồng đều hơn các biến thể khác.

·    Lời khuyên: 3 hạt giống mỗi ô trong khay 288.

Cam3401 Compact Deep Blue
Tím thẫm

Cam3501 Blue
Tím

Cam3402 Deep Blue
Tím thẫm

Tỷ lệ nảy 
mầm
80%

Tỷ lệ nảy 
mầm
80%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước 
chậu
11 - 14 cm

Kích thước 
chậu
12 - 14 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
10 - 14  tuần

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
10 - 14  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng sáu - 
Tháng bảy

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng sáu - 
Tháng bảy

Chiều cao 
của cây
20 - 25 cm

Chiều cao 
của cây
40 - 60 cm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm/rũ

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt 
hoa
Có ánh 
nắng

Nơi đặt 
hoa
Có ánh 
nắng

Sức chịu 
lạnh
zone 5 (rất 
lạnh)

Sức chịu 
lạnh
zone 6 (rất 
lạnh)

|cambell – campanula rapunculoides – hoa chuông
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Zin3201 Deep Red
Đỏ đậm

Zin3203 Gold
Vàng óng

Zin3206 Scarlet
Đỏ tươi

Zin3202 White
Trắng

Zin3204 Coral
Cam san hô

Zin3207 Cherry Shades
Các sắc đỏ anh đào

Zin3205 Orange
Cam

Zin3208 Mix
Màu hỗn hợp

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Kích thước chậu
9 - 11 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
20 - 25 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Kích thước hoa vừa đủ đẹp.
Hoa Zinnia lai mọc gọn thành cụm với 

hoa kép lớn, nở đồng đều.

·   Cây nhỏ gọn nhưng sức sống mạnh  

     mẽ, dòng hoa Zinnia nhỏ gọn này 

     cho ra những bông hoa kép với 

     nhiều màu sắc rực rỡ.

·   Kích cỡ nhỏ gọn và mọc đều, dễ   

     dàng trồng trong khay hoặc chậu nhỏ.

·   Hoa hàng năm ưa nhiệt, lý tưởng để 

kinh doanh vào dịp cuối xuân và hè.

|short stuff – zinnia elegans – cúc lá nhám
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Zin3301 Scarlet & Yellow
Đỏ tươi và vàng

Zin3401 Rose
Hồng đỏ

Zin3501 Yellow Flame
Vàng phần trung tâm đổ 

màu đỏ

Zin3302 Cherry & Ivory
Đỏ anh đào và ngà

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Kích thước chậu
11 - 13 cm

Kích thước chậu
11 - 13 cm

Kích thước chậu
11 - 13 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9  tuần

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 11  tuần

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 11  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư
Tháng bảy

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư -
Tháng bảy

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư -
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
25 - 35 cm

Chiều cao của 
cây
60 - 70 cm

Chiều cao của 
cây
60 - 70 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Loại hoa tô điểm cho mùa hè rực rỡ với những 
bông hoa hai màu sặc sỡ.
Loài hoa trồng vườn lý tưởng với hoa cánh kép hai màu cỡ lớn nổi bật 
trên nền cây bụi.
·   Hoa bắt mắt, cánh kép hai màu sẽ giúp kệ trưng bày thu hút nhiều sự   
     chú ý.
·   Cây dạng bụi nở đầy hoa, lựa chọn hoàn hảo cho loại chậu 12cm hoặc 
      lớn hơn.
·   Cây ưa nhiệt với đặc tính nở hoa lâu theo mùa và sức sống mãnh liệt.

Tạo khu vườn khoe sắc.
Loại hoa ưa nhiệt nhiều cành nhánh cho hoa kép màu hồng rực rỡ. Là loại hoa trồng vườn có thể 

cắt cành.

·   Dòng Zinnia mọc cao, phân nhánh tốt.

·   Loại hoa truyền thống được ưa thích vào mùa hè có thể kéo dài thời gian kinh doanh khi trồng 

     trong chậu lớn.

·   Có thể sản xuất tiết kiệm bằng cách gieo hạt trực tiếp, giảm chi phí chuyển chậu và nhân công.

Loại hoa thu hút mọi sự chú ý.
Dòng hoa Zinnia có hai màu nổi bật với cành hoa dài, là lợi thế trong việc thu hút sự chú ý của 

khách hàng. Trồng chậu lớn để kéo dài thời gian cây cho ra hoa suốt mùa hè

·   Dòng Zinnia có sức sống rất tốt và phân nhánh tốt, với hoa cánh kép hai màu rực rỡ.

·   Sức sống trong vườn mãnh liệt, rất dễ sử dụng để trồng ở giữa hoặc sau vườn hoa trong thời 

     tiết nhiều nắng.

|swizzle – zinnia elegans – cúc lá nhám

|uproar – zinnia elegans – cúc lá nhám

|zowie – zinnia elegans – cúc lá nhám
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Zin3101 Ivory
Ngà

Zin3102 Yellow
Vàng

Zin3106 Coral
Cam san hô

Zin3107 Cherry
Đỏ anh đào

Zin3108 Scarlet
Đỏ tươi

Zin3109 Mix
Màu hỗn hợp

Zin3103 Salmon
Hồng cam

Zin3104 Pink
Hồng

Zin3105 Orange
Cam

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt bọc

Kích thước chậu
9 - 12 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
25 - 30 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Loại hoa thường mang lại lợi nhuận cao vào mùa xuân – hè

Hoa dễ trồng và thường được ươm giống để khoe sắc trên 

các bồn hoa dài và trong vườn.

·    Chất lượng hoa tuyệt vời – kích thước hoa lớn, hoa kép 

      nở to, hoa đơn sắc rực rỡ.

·   Là lựa chọn tuyệt vời và mang lại lợi nhuận cao, nhanh 

      vào mùa xuân – hè.

·   Không sâu bệnh.

|magellan – zinnia elegans – cúc lá nhám
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Pri3201 White
Trắng

Pri3209 Scarlet
Đỏ tươi

Pri3205 Carmine Imp
Đỏ son

Pri3206 Lavender Shades
Các sắc tím oải hương

Pri3207 Lilac Flame
Tím hoa cà với trung tâm hoa 

loang màu vàng

Pri3208 Wine Flame Shades
Tím hoa cà với trung tâm hoa 

loang màu vàng

Pri3202 Yellow
Vàng

Pri3210 Violet Shades
Các sắc Tím pha sắc xanh

Pri3203 Orange
Cam

Pri3211 Blue
Tím

Pri3204 Pink
Hồng

Pri3212 Mix
Màu hỗn hợp

Hoa Primera được ươm giống để có thời gian trồng cực ngắn thích hợp với hầu hết điều kiện ươm trồng, thuận lợi để kinh doanh 

trong khoảng tháng Chín đến tháng Hai năm kế tiếp.

·   Được ươm giống để trồng sớm từ tháng Chín đến tháng Hai, nhưng cũng có thể kéo dài qua hết mùa hoa anh thảo.

·   Cần có nhiệt độ thấp tối thiểu để kích thích ra hoa.

·   Cây và hoa mọc và nở đồng đều, hoa lớn và bắt mắt. Hoa mọc gọn trong chậu với hình thức lá dáng tròn nhỏ gọn.

|primera – primula acaulis – hoa báo xuân

Tỷ lệ nảy mầm
80%

Dạng hạt 
giống
đã xử lý để 
sẵn sàng 
nảy mầm 
(primed)

Kích thước chậu
9 - 12 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
12 - 14  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng chín -
Tháng hai

Chiều cao của 
cây
15 - 20 cm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng
/bóng râm
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Tỷ lệ nảy 
mầm
80%

Dạng hạt giống
Đã xử lý để sẵn 
sàng nảy mầm 
(primed)

Kích thước 
chậu
15 - 20 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
14 -15  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng một -
Tháng ba

Chiều cao của 
cây
15 - 20 cm

Đặc tính
Mọc thành 
cụm

Nơi đặt hoa
nơi có nắng/
bóng râm.

Loài hoa cho mùa đông.
Orion là chuẩn mực của loài Primula acaulis, được ươm giống để cho hoa vào mùa đón xuân, kinh 

doanh thuận lợi từ đầu tháng Một đến tháng Ba.

·   Cho hoa kích thước lớn và rất đồng đều giữa các màu. Hoa mọc thành cụm tròn khiến dòng hoa 

     Orion rất lý tưởng để trồng trong chậu cỡ 9-12cm.

·   Các màu của hoa ra đồng đều.

|orion – primula acaulis – hoa báo xuân

Pri3301 Scarlet
Đỏ tươi

Pri3302 White with Eye
Trắng với phần trung 

tâm khác màu

Pri3307 Pink
Hồng

Pri3312 Lilac
Tím hoa cà

Pri3303 Light Yellow
Vàng sáng

Pri3308 Mid Blue
Xanh dương sậm 

ngả tím

Pri3313 Violet
Tím pha sắc xanh

Pri3304 Yellow
Vàng

Pri3309 Rose Frost
Hồng có viền cánh 

màu trắng

Pri3314 Blue
Tím

Pri3305 Yellow with Eye
Vàng với phần trung 

tâm khác màu

Pri3310 Scarlet Flame
Đỏ tươi với trung tâm 
hoa loang màu vàng

Pri3315 South Mix
Màu hỗn hợp phương 

Nam (south)

Pri3306 Lilac Flame
Tím hoa cà với trung tâm 

hoa loang màu vàng

Pri3311 Cherry
Đỏ anh đào

Pri3316 Mix
Màu hỗn hợp



84 PRIMULA ACAULIS - HOA BÁO XUÂN

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt giống
Hạt thô

Kích thước chậu
11 - 14 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
8 - 9  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Quanh năm

Chiều cao của 
cây
15 - 20 cm

Thời gian ra hoa
Quanh năm

Cây không gây dị ứng khi tiếp xúc. Cây cho 
hoa lớn, cây mọc gọn và có nhiều màu sắc 
đặc biệt.
Dòng hoa Zinnia hai màu nổi bật với cành hoa dài, là lợi 

thế trong việc thu hút chú ý khi bán hàng. Trồng chậu lớn 

để kéo dài thời gian cây cho ra hoa suốt mùa hè.

·   Dòng Zinnia có sức sống rất tốt và phân nhánh tốt, với 

     hoa cánh kép hai màu rực rỡ.

·   Sức sống trong vườn mãnh liệt, rất dễ sử dụng để trồng 

     ở giữa hoặc sau vườn hoa trong thời tiết nhiều nắng.

|libre – primula acaulis – hoa báo xuân

Pri3103 Salmon Picotee
Viền cánh hoa hồng cam

Pri3101 Rose Picotee
Viền cánh hoa hồng

Pri3107 Magenta
Hồng cánh sen

Pri3104 Orange
Cam

Pri3102 White
Trắng

Pri3108 Blue Picotee
Viền cánh hoa màu tím

Pri3105 Scarlet Picotee
Viền cánh hoa đỏ tươi

Pri3109 Deep Blue
Tím thẫm

Pri3106 Red
Đỏ

Pri3110 Mix
Màu hỗn hợp



85PETUNIA – DẠ YẾN THẢO

MARIGOLD (TAGETES ERECTA) - HOA VẠN THỌ



86 MARIGOLD (TAGETES ERECTA) - HOA VẠN THỌ

Dòng hoa này là sự lựa chọn tốt để trồng thành thảm hoa và trồng viền.
Antigua là loại hoa mọc gọn, đồng đều và nở sớm, do đó hoa là lựa chọn lý tưởng để trồng dày. Hoa ít nhạy với độ dài của ngày, 

vì vậy dễ lên lịch và gieo trồng

·   Hoa ít nhạy cảm với độ dài ngày, do đó Antigua là loại hoa dễ lên chương trình, dễ gieo trồng để phục vụ cho kế hoạch kinh 

    doanh vào mùa xuân.

·   Cây có nhánh và thấp nên lý tưởng trồng trong các loại khay lớn hoặc chậu nhỏ. Hoa rất đẹp khi được chưng lên giàn/kệ và 

     cần rất ít thuốc kích thích sinh trưởng.

·   Cành hoa vững chãi nâng đỡ hoa dạng tròn 7cm, giúp hoa đứng thẳng đẹp trong quá trình giao hàng và trồng trong vườn.

Mar3101 Orange
Cam

Mar3103 Yellow
Vàng

Mar3104 Gold
Vàng óng

Mar3105 Mix
Màu hỗn hợp

Mar3102 Primrose
Vàng sáng

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Đã bỏ đuôi
hạt, bọc

Kích thước chậu
9 - 11 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng tư - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
25 - 30 cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

|antigua – marigold –  hoa vạn thọ



87MARIGOLD (TAGETES ERECTA) - HOA VẠN THỌ

Đáp ứng mọi điều kiện ngày ngắn và ngày dài.
Inca II là loại hoa tầm trung, hoa nở rất sớm và ít nhạy cảm với độ dài của ngày. Loại hoa này có chiều cao trung bình trong vườn 

và sinh trưởng tốt ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao.

·   Hoa phân nhánh tốt và có hoa kép cỡ lớn, đem lại các bồn hoa rực rỡ bắt mắt do vậy kinh doanh thuận lợi.

·   Cho hoa sớm, ngay cả trong điều kiện ngày ngắn (thiếu ánh nắng mặt trời), Inca II dễ dàng thích nghi để sản xuất vào đầu xuân 

     và cuối xuân

·   Là lựa chọn tuyệt vời về màu sắc và để trồng tại những khu vườn nhiều nắng.

Mar3201 Deep Orange
Cam sậm

Mar3204 Gold
Vàng óng

Mar3205 Orange
Cam

Mar3206 Mix
Màu hỗn hợp

Mar3202 Primrose
Vàng sáng

Mar3203 Yellow
Vàng

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Đã bỏ đuôi 
hạt, bọc

Kích thước chậu
9 - 11 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
8 - 10  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
30 - 35  cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

|inca ii – marigold –  hoa vạn thọ



88 MARIGOLD (TAGETES ERECTA) - HOA VẠN THỌ

Loài hoa hàng đầu để trồng chậu và vườn tại thị trường Đông Nam Á.
Nổi tiếng vì hoa có chất lượng cao, nảy mầm tốt, cho hoa cỡ lớn và cành hoa vững chắc.

·   Inca là loài hoa chống sâu bệnh tốt nhất, đặc biệt dưới nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Là lựa chọn tốt nhất để ươm trồng 

     thành công.

·   Có hai màu Cam và Vàng.

Bông hoa đẹp hoàn hảo trong vườn.
Perfection là dòng hoa thường được lựa chọn để trồng vườn vì đặc điểm về độ cao và màu sắc. Cây có thể cao đến 75cm và phủ 

kín hoa kép

·   Hoa cứng cáp, trồng tốt trong chậu lớn và có thể bán cây có hoa, tạo màu sắc cho khu vườn rất nhanh.

·   Hoa lớn cánh kép nở lâu, ít đọng nước, chịu thời tiết tốt.

Mar3301 Orange
Cam

Mar3401 Yellow
Vàng

Mar3302 Yellow
Vàng

Mar3402 Gold
Vàng óng

Mar3303 Mix 
Màu hỗn hợp

Mar3403 Orange
Cam

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Đã bỏ đuôi, 
hạt bọc

Dạng hạt 
giống
Đã bỏ đuôi,
hạt bọc

Kích thước chậu
9 - 11 cm

Kích thước chậu
10 - 12 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Có thể sử dụng 
khi cần thiết

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
8 - 10  tuần

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
9 - 11  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
30 - 35  cm

Chiều cao của 
cây
60 - 75  cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

|inca – marigold –  hoa vạn thọ

|perfection – marigold –  hoa vạn thọ
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90 SALVIA SPLENDENS - XÁC PHÁO

Đây là điểm nhấn cho dòng sản phẩm trồng khay.
·   Dòng hoa Salsa không phụ thuộc độ dài ngày, giúp trồng nhiều đợt mỗi 

     mùa, đặc tính hoa mọc gọn, thích hợp để trồng khay và chậu nhỏ.

·   Cho ra hoa sớm nhờ đặc tính không phụ thuộc vào độ dài ngày (lượng 

     ánh sáng mặt trời nhận được).

·   Có nhiều màu để lựa chọn.

Là sự lựa chọn đáng tin cậy cho một cánh đồng hoa.
Flamex 2000 là loại hoa lý tưởng để trồng chậu, với màu hoa đỏ rực nổi 

bật trên nền lá xanh sẫm.

·   Phân nhánh sớm và tốt.

·   Là loại hoa trồng vườn tuyệt vời.

Sal3201 Scarlet
Đỏ tươi

Sal3101 Flamex® 2000
Đỏ Flamex 2000

Sal3202 White
Trắng

Sal3203 Rose
Hồng đỏ

Sal3204 Scarlet Bicolor
Đỏ tươi xen lẫn một 

màu khác

Sal3205 Burgundy
Đỏ rượu vang

Sal3206 Purple
Tím đậm

Sal3207 Mix
Màu hỗn hợp

|salsa – salvia splendens – xác pháo

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Tỷ lệ nảy mầm
85%

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Dạng hạt 
giống
Hạt thô

Kích thước chậu
8 - 10 cm

Kích thước chậu
10 - 14 cm

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không sử dụng

Thuốc điều hòa 
sinh trưởng
Không sử dụng

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
6 - 8  tuần

Thời gian hoàn 
thiện sau khi 
trồng
7 - 9  tuần

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Thời gian 
chuyển cây đã 
hoàn thiện
Tháng ba - 
Tháng bảy

Chiều cao của 
cây
20 - 25 cm

Chiều cao của 
cây
25 - 30  cm

Đặc tính
Mọc thẳng 
đứng

Đặc tính
Thẳng đứng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

Nơi đặt hoa
Có ánh nắng

| flamex® 2000 – salvia splendens – xác pháo
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