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Cây Lan Hoàng Thảo Hoa Vàng của Chị Trần Phương Mai 
 

 

Cơn đại dịch vi rút Vũ Hán chưa qua thì chuyện biểu tình tại thành phố Minnapolis, Minnesota 

đã mở đầu cho những cảnh bạo loạn lan tràn tới 400 thành phố lớn nhỏ trên khắp đất nước Hoa 

Kỳ. Đành phải nằm nhà , vì sợ dịch bệnh lây lan thân già chẳng còn đủ sức lo thiên hạ sự, nên 

thường xuyên vào Facebook mở trang của Hội Hoa Lan VN - VNOS xem tin tức của các anh chị 

em cho khuây khỏa.  

Chợt mấy tấm ảnh một cây lan hoa mầu vàng nghệ của chị Trần Phương Mai hiện ra truớc mắt. 

Chị Phương Mai là một hội viên hiếm có và rất hiếm thấy. “Xin xem bài Đệ Nhất Lan Viên.ˮ  

Chị Mai cho biết như sau: “Em này rất thơm, mua của Andy tên là Den. clavator, nhưng mình 

nghĩ họ để sai tên.ˮ 

 

 

http://www.hoalanvietnam.org/7C4a_vlcb/De-Nhat-Lan-Vien.pdf
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Đối với một người hiểu bíết và là chủ nhân của khá nhiều cây lan Việt Nam rất khó kiếm như 

cây Den. thinhii thì sự sai lầm này cũng dễ nhận ra.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dendrobium thinhii 

Có lẽ Andy lẫn lộn giữa Den. clavator với Den. clavatum chăng? Sau đây là hình ảnh của hai  

cây này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Dendrobium clavator                                          Dendrobium clavatum  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1496459123871900&set=pcb.1496484673869345&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDmLqpeZ6CczQEREIIlOqn2mJHkkpEs0l6HYo5NtSR6gB12xSxFUnRK8cG2bwdx_kkRLXaWKDDZUoZ_
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1496459123871900&set=pcb.1496484673869345&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDmLqpeZ6CczQEREIIlOqn2mJHkkpEs0l6HYo5NtSR6gB12xSxFUnRK8cG2bwdx_kkRLXaWKDDZUoZ_
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Den. clavatum, hình như tôi đã nhìn thấy cây lan ở đâu đó rồi. Phải rồi, tôi đã thấy cây này trong 

số trên 4000 tấm hình mà anh Nguyễn Minh Đức, hay là Đức Hàng Không ở Hà Nội đã tặng cho 

trong dịp gặp gỡ các anh chị em thuộc câu lạc bộ Tràng An vào năm đầu 2010. Xin xem bài 

“Câu Lạc Bộ Tràng An.” 

Trong mục Lan Rừng VN từ A-Z, 

chúng tôi không đề cập tới, vì cây này 

chỉ là đồng danh của Den. chryseum 

Rolfe 1888. 

Dendrobium aurantiacum Rchb. f. 

1887; Dendrobium aurantiacum var. 

zhaojuense (S.C.Sun & L.G.Xu) Z.H. 

Tsi 1999; Dendrobium chryseum var. 

bulangense G.Z. Ma & G.J. Xu 1992; 

Dendrobium chryseum var. zhaojuense 

(S.C. Sun & L.G. Xu) J.M.H. Shaw 

2012; Dendrobium clavatum Lindl. 

1851-2; Dendrobium clavatum var. aurantiacum (Rchb. f.) T. Tang & F.T. Wang 1951. 

Theo tài liệu của Ts. Phạm Hoàng Hộ và Trần Hợp, cây Den. chryseum có tên Việt là Ngọc vạn 

(PHH), Hoàng thảo vàng cam (TH), mọc ở Châu, Sơn La, Hòa Bình và Tây Nguyên. Hiện nay 

giới chơi lan bên nhà gọi là Hoàng thảo Kim thoa, nhưng lẫn lộn với các cây Den. chrysotoxum, 

Den. fimbriatum, Den.chrysanthum. 

Để phân biệt giữa các cây này chúng ta thấy như sau. 

Den. chryseum hoa mầu vàng nghệ, môi hoa có mầu vàng cam, thân nhỏ và dài 60 - 70 phân. 
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Den. chrysotoxum hoa rất giống với Den. chryseum, thân cây dài 20-30 phân và phình to ra ở 

phần giữa. Chùm hoa mọc ở ngọn thân còn xanh lá. 

Den chrysotoxum var. suavissimum hoa có đốm nâu ở 

trong họng, thân cây dài 30-40 phân nhưng ở giữa 

không phình to ra. Chùm hoa mọc ở ngọn thân còn 

xanh lá. 

 

 

 

  

 

Den. fimbriatum hoa hơi giống với 

Den.chrysotoxum var. suavissimum 

nhưng thân dài tới 1 thuớc, đặc biệt 

chùm hoa mọc ra ở thân cây già từ 

năm truớc đã rụng hết lá và đôm nâu 

trong họng bông hoa thẫm hơn rất 

nhiều. 
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Den. chrysanthum hoa rất giống với 

Den. fimbriatum nhưng chùm hoa 

mọc ở nách lá, trên thân cây còn 

xanh lá và mọc chúc xuống. 

 

Hy vọng rằng chúng ta sẽ nhận biết 

rõ đặc điểm của những cây lan này. 

 

HLVN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


