o
Thiên lý là cây a m, a sáng, sinh sn vô tính và hu tính. Nhit ti thiu là 20 – 35 C; chu rét
o
kém, nhit không khí di 10 C cây s không phát trin. Thiên lý là cây thích vn lên cao theo
chiu thng ng, thích ni nhiu nng, gió.

Thi v trng:
Có th m trng quanh nm nhng tt nht là m cây vào tit ông chí (úng lúc ct ta dây nh,
dit khun cho cây c 2 nm tr lên).
Ging và cách m cây:
Chn dây Thiên lý già, (da màu xám có vân nhn nheo) không có bnh, ng kính ti
thiu 6 – 7mm, nu c 10mm là tt nht. Có th ct on ngn (hom) dài khong 30cm m bu
hoc ct on dài 80 – 100cm khoanh tròn m trong chu hoc trng ngay lên hô a
chuân bi sn. Sau khi ct cân châm tro (hoc tan hng) ê chông chay nha, mât nc va
sat khuân rôi mi m trông; ê âu tho lên mt ât 10cm. Ti u âm, chông ret cho cây
qua 2 tiêt: Tiêu han va ai han. Che ây ê tranh ngi va suc vât va cham vao. Cm
que cho cây leo, chi ê 2 mâm thanh dây leo lên gian.
Trông ngoai ông, bai
Chon ât pha cat, ni dê ti, tiêu nc. Xung quanh không co cây to, nui cao che
khuât. Lên luông cao 40cm, mt rông 40cm. Cach 3 met bô 1 hôc 20 x 30cm;
cho phân chuông hoai muc lot di. Khi cây m a leo cao khoang 50 - 60cm em ra
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trông. Môi gôc Thiên ly cân co din tich gian khoang 10 - 12m (gian hi nghiêng
kiêu nha 2 mai, truc noc Bc Nam).
Trông trong gia inh
- Ni hiêm ât, nhà ô th, ti thiu phi xây bn cao 30cm, trong lòng rng 30cm, dài
100cm. ào sâu xung t 50cm, bc t lên, xp xung áy 1 lp v Da (ã ly nc ung), c 1 lp x
Da lp 1 lp t 10cm ( d thoát nc và to phân bón cây sau này) ri trng bu Thiên lý ã
phát trin thành cây (dây Thiên lý dài 50cm), lp t kín bu (va bng mt t, cách thành
bn 30cm).
- Trng hp làm giàn di thp: Chn ni không có cây to hoc không sát nhà cao tng
che nng. Ti thiu cng phi có ánh nng chiu trc tip c 4 - 6 gi mi ngày. Làm giàn hi
nghiêng vào góc có nng chiu.
- Trng hp làm giàn trên nóc nhà cao tng: Nên làm giàn hi nghiêng kiu nhà 2 mái
dc khong 8 - 100 va tránh gió ln va hng c ánh nng c ngày; buc dây cho Thiên lý
leo lên (khi cây cha lên n giàn, mi tun phi th chùng dây 1 ln kim tra rp), khi cây
leo lên giàn ã ta nhánh thì không cn dây dn na.

Chm sóc: m bo m, úng phi tiêu nc ngay. Khi dây leo cao c 2m, b r ã phát trin mi
bón thúc bng nc gii pha loãng 1/20, ti cách gc 60cm. Khi cây nm trên giàn 50cm
mi cho phát trin nhánh, ch ng dn nhánh ta kín giàn. Tránh các nhánh qun quýt
vào nhau. Thng xuyên ta lá già, ri bón li cho cây. T nm th hai tr i, mi nm ct ht
dây nh và lá vào tit ông chí dit mm bnh và chng rét.
Sâu bnh hi và cách dit tr:
Rp là nguy him nht. Nu không tiêu dit kp thi, không bao gi c n hoa Thiên lý. Phi
kim tra hàng ngày t lúc bt u có lá, git ngay bng tay, nu nhiu phi dùng chi lông
(chi co râu hoc chi quét sn tt) quét rp vào t bìa cng ri t cháy rp. Khi có n phi kim
tra xem rp có chui vào k chùm n hay không, nu có thì dùng tm nhn y rp ra git.
Nm en (h bch phn) nh mui ni nên thng gi là mui, phát trin trên lá và dây; ch có
nhiu lp lá thng có nm en. Nó làm cho cây chy nha và suy yu (thng phát trin vào
mùa hoa, t tháng 7 tr i), dit bng cách không lá dày nhiu lp, hái bt lá non n, lá
già làm phân. Nu thy mui en, hái toàn b lá có mui rc vôi bt vào em chôn. Pha nc
vôi quét vào dây có mui.
Ngun: http://khoahoc.tv/

