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Dendrobium capilippes
Dendrobium capilippes là một giống Hoàng thảo hoa vàng do Heinrich Gustav Reichenbach. f.
công bố vào năm 1867. Cây này mọc tai các nước Á Châu như Ấn độ, Hồi, Miến điên, Thái lan,
Lào và Việt Nam.
Mùa xuân năm 2009, khi về thăm quê hương để tìm hiểu những loài lan của đất nước, tôi rất may
mắn được anh Ngọc Lý Hiển dẫn tới thăm vườn lan Vĩnh Mai của anh Trần văn Thu và chị Lê
Kim Loan tại Định An gần đèo Prenn, trên đường Đà Lạt-Saigon. Tại đây tôi đã thấy cả trăm
khóm Den. capillipes nở rộ, dường như để chào đón đứa con lạc loài từ phương xa trở về.
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Trong cuốn Orchid of Indochina của khoa học gia Gunnar Seidenfaden, trang 229 nói về cây
Dendrobium capillipes có đề cập tới cây Den. braianense mọc ở Blao và Ban mê Thuột do
Gagnep công bố vào năm 1938. Tìm hiểu thêm mới biết đó là một cây Hoảng thảo hoa vàng gần
giống như cây Den capillipes, nhưng khác biệt là thân ngắn hơn, ít hoa hơn và rụng lá khi ra hoa.
Hiện nay nhiều người vẫn thường lẫn lộn giữa 2 cây lan này và Gunnar Seidenfaden cho rằng
cây Den. braianense chỉ là một biệt dạng (syntype) của cây Den. capillipes, cho nên chúng tôi
không ghi vào mục Lan Rừng VN từ A-Z.

Den. braianense
Orchidspecies.com

Den. capillipes
Bùi xuân Đáng

Đầu năm 2014, khi có hội bán cây cảnh (garden show) tại South Coast Plaza, gian hàng của
Andy’s Orchids có bán một cây Den. capillipes còi cọc với vài dò hoa đã tàn với giá $45. Thấy
cây lan cố quốc, chúng tôi mừng khôn tả như bắt được vàng vì cây này khá hiếm ở Hoa Kỳ nên
vội vàng trả tiền và mang về cho thêm bổi rêu và tưới nước thật đẫm vào mùa Hè. Chẳng uổng
công săn sóc cây ra thêm 7-8 nhánh mới. Vào đầu năm 2015 khóm lan này có tới 12 chùm với
khoảng 50 hoa vàng sáng chói nổi bật trên đám lá xanh ngắt để tạ lòng người đã chăm lo tưới
bón, nhưng hơi buồn vì chỉ qua một tuần lễ là hoa đã bắt héo tàn.
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Việt Nam có rất nhiều cây Dendrobium hoa vàng, có lẽ cũng vì thế mà nhà văn Nhất Linh đã đặt
tên cho loài lan này là Hoàng Thảo. Trong số những cây này có 4 cây, hoa giống y hệt như nhau
khó lòng phân biệt, nếu không nhìn tới thân, lá và kích thước.

Dendrobium capilipes
Tên Việt: Thanh Hoàng (PHH), Hoàng thảo sợi (TH).

Ảnh: Greg Alikass
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Dendrobium dixanthum
Tên Việt: Chưa có

Nguyễn thiện Tich

Bùi xuân Đáng
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Dendrobium jenkinsii
Tện Việt: Tiểu điệp

Bùi xuân Đáng

Bùi xuân Đáng

Dendrobium lindleyii
Tên Việt: Vẩy cá, Vẩy rắn (PHH), Hoàng thảo vẩy rồng (TH).
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Để chúng ta dễ dàng nhận xét xin xem bảng so sánh kích thước như sau:
Các giống
Hoa to
Thân dài
Lá dài
Thơm

Den. capillipes
3 phân
10-18 phân
10 - 15 phân
Thơm

Den. dixanthum
4 phân
30-45phân
6-8 phân
Không

Den. jenkinsii
1.5-2 phân
1-1.5 phân
2-3 phân
Không

Den. lindleyii
3-3.5 phân
6-8 phân
6 -8 phân
Hơi thơm
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