Anh Hunh Vn Khanh ang chm sóc hoa súng chun b cho t xut hoa tip theo.
Vn là ngi lao ng chân tay, sau khi tt nghip cp 3, anh Khanh không tip tc theo hc mà làm ngh ph giúp kinh t cho
gia ình. Sinh ra và ln lên trên min cát trng nhng vi nim am mê mãnh lit vi hoa và cây cnh, anh Khanh ã mnh dn
trng hoa súng theo ui nim p ca mình.
Bt tay khi nghip vi… 600 nghìn?
Sau nhiu nm làm thuê ngh, anh Khanh xin vào ph vic cho mt nhà trng hoa và cây cnh, nim am mê vi nhng bông
hoa súng trong anh cng ngày mt ln dn.
Hiu rõ iu kin th nhng, cht lng t cát trên mnh t quê hng, nm 2013, anh Khanh bt tay vào khi nghip vi 600.000 ng.
Nhng vi s tin ít i ca mình, anh không th thu mua ging mà ch có th xin li ging hoa súng t ngi quen.

Mt góc vn hoa súng ca gia ình anh Khanh bc vào mùa thu hoch.
Và iu gì n cng ã n, vi chàng trai tr ln u khi nghip cha có nhiu kinh nghim trong vic trng súng, các ging hoa súng c
anh xin v cng nhanh chóng cht dn theo thi gian. “Do

thiu kinh nghim trng mà gia ình li hoàn toàn
không ng h, mình ã ngng làm mt thi gian ri quê hng kim thêm vn và nghiên cu k v hoa
súng”, anh Hunh Vn Khanh bc bch.
Không nn chí, nm 2015, anh Khanh vào k Lk ào ging thuê kim thêm kinh phí khi nghip, khi bt u có chút vn, anh li
v quê nhà tip tc thc hin nim am mê vi hoa súng còn dang d.

Bà Nguyn Th Ly ang v sinh h hoa súng.
Thay vì trng hoa súng trong chu nh trc kia, anh thay bng nhng chic bt tit kim chi phí. Tn dng khu t ca gia ình, anh
Khanh lót bt 2 h quanh nhà, bc u anh ly ging hoa súng t à Nng em v trng. vn hoa súng thêm a dng v ging ln màu
sc, anh Khanh còn tìm hiu và mnh dn nhp v rt nhiu ging t nhiu ni khác nhau.
“Chn cát là vic rt quan trng, vì cát thông thng có rt nhiu tp cht không tt cho hoa nên mình phi rt t m trong vic pha
cát. Cát phi c pha sao cho hp lý và phù hp vi th nhng ây”, anh Khanh chia s thêm.
cho ra nhng chu hoa súng t chun, òi hi ging hoa phi tt phát trin khe mnh. Không ch nhp ging trong nc mà hin
nay anh còn nhp ging t nc ngoài a dng v chng loi. Hoa súng c m trong chu nh t di h nc. T lúc hoa c m di h cho n
cây súng cho ra hoa phi mt 3 tháng.
Anh chia s: “Tht ra hoa súng rt d trng, ch cn cho hoa nng, nhiu nng, càng nng càng tt. Nu mun hoa n to và p thì
chu trng phi to, mc nc thng t 30 - 50 cm ngp thân hoa súng”.

Hoa súng hai màu được anh Khanh nhập giống từ Thái Lan.
Hng ngày, công vic u tiên là v sinh h hoa súng, bt c sên, nht lá b thi i và kim tra mc nc trong h. Hoa súng cng có
c ch hot ng nh con ngi, hoa cng có quá trình thc và ng, hoa s thc vào sáng sm và “ng” khi tt ht nng. Nên khi chm
bón cho hoa cn phi úng quy trình, lng phân quá ít hay quá nhiu u không tt cho hoa. Khi lng phân quá nhiu d khin
hoa b “ng c” và cht nhanh hn cng nh khi hoa n sm s nh hng n tui th ca búp hoa.
Vi vic tái to hiu qu nhng bãi t cát b hoang a vào s dng, phát trin ngh trng hoa ti min bin quê nhà, hin anh Khanh s
hu vn hoa súng rng hn 1,2 ha. ng thi, trình chm sóc hoa cng nh nhân ging ca anh Khanh cng ngày mt tin b, vn
hoa súng tt nhiên không quên thi nhau khoe sc.
Ngun thu khng mi tháng
Không còn phi i tng nhà, tng ca hàng gii thiu nh trc, hoa súng ca anh Khanh bây gi rt c a thích. Thm chí, hoa ca
anh còn c các ca hàng t trc hoc n tn ni thu mua. Bà Nguyn Th Ly (70 tui – m ca anh Khanh) ci nói: “Khi mà mi bt
u nhiu ngi không ng h vi ý tng này, hoa súng ây cng nhiu, li s con tht bi thêm ln na nên tôi cng khuyên con
không làm. Thy con không chu b nên cng con làm thêm mt thi gian. V sau thy hoa súng có khi sc và c mi ngi tìm
n thu mua tôi thm vui cho con”.

Hoa súng của anh Khanh đa dạng về màu sắc.
Tuy nhiên, vi vic n hàng thu mua hoa súng ngày càng nhiu nhng lng hoa súng trong h không n kp xut i nên anh
c thúc bón phân khin vn hoa d ngã sang màu vàng. Vì vy, anh Khanh ch nhn nhng n hàng khi hoa va n kp xut i.
Cng nh mng xã hi mà n nay anh Khanh ã có mt trang mng bán hoa súng ca riêng mình xut hoa n khp các tnh
thành trong và ngoài nc.

Hoa súng thc gic khi xut hin mt tri.
Hin ti, vn hoa súng ca anh có 100 mu hoa vi 50 màu sc khác nhau. Mi ngày có khong 50 – 100 chu hoa c xut i,
giá bán trung bình mi chu t 30.000 n 100.000 ng. “Trong thi gian tip theo, tôi s tìm hiu m rng th trng tiêu th hoa
này ra nc ngoài, ng thi u t vào vic nhân ging a dng chng loi hoa trong vn ca mình”, anh Khanh chia s thêm. Vic
chm sóc vn hoa súng rng 1,2ha mi tháng giúp anh thu v 50 – 60 triu ng, góp phn anh phát trin thêm cho mô
hình cng nh kinh t cho gia ình.
“Vi vic phát trin mô hình trng hoa súng trên t cát thành công, anh Khanh ngoài phát trin thêm kinh t gia ình còn
góp công rt ln trong vic gii quyt, to iu kin vic làm cho ngi dân a phng ây. Tôi rt vui khi ngi dân có c công vic và
thu nhp n nh ci thin cuc sng”, ông Trn Ngc Bang – Bí th oàn xã Vinh Hi cho hay.
Nh vy, qua nhiu nm b công sc theo mô hình trng hoa súng, câu hi ca nim trn tr ca anh Khanh ã c gii áp, ó chính
là làm giàu trên chính mnh t cát cùng nhng bông hoa súng cha ng bao git m hôi tâm huyt.
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