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Dendrobium unicum Seidenfaden 1970
Từ khi thiết lập mục Lan Rừng VN từ A-Z và qua trang Google mới biết rằng chúng ta có
cây lan nhỏ hoa mầu đỏ tươi rất đẹp, tôi thường ao ước có một cây để giữ một chút kỷ niệm của
quê hương xưa cũ.
Mùa Xuân năm 2010 khi thăm viếng các bạn yêu lan ở Đắc Nông, Đắc Lắk, tôi mới được
thấy tận mắt những cây lan này tại nhà các anh Cao Bá Hảo, Dương Toàn và Bùi Việt.

Có người nói cây lan này khi mới nở hoa mầu vàng cam rồi biến sang mầu đỏ và càng có
nhiều nắng lại càng đỏ thẫm hơn vì vậy mới có tên là Đơn Cam hay Ớt Chẻ. Thấy tôi thích, anh
Hảo muốn tặng tôi một vài cây, nhưng tôi biết rằng không thể nào dễ dàng lọt qua ải Quan thuế
Hoa Kỳ được, nên đành cám ơn nhã ý của anh. Hơn nữa cây này có thể mua được ở Hoa Kỳ với
giá khoảng $15-$20 tội gì mua thêm phiền phức vào mình.
Năm ngoái cô Phạm Hảo tặng cho tôi một cây gồm có 6 củ ngắn từ 4-10 phân trông như
chiếc ngón tay và 5 cành thân nhỏ như chiếc đũa và dài từ 5-20 phân tất cả đều không một chiếc
lá. Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ những thân ngắn và mập mạp mới là cây Den. unicum, còn thân
dài là một giống lan nào đó.
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Đến đầu tháng 4-2015, tất cả những thân cây ngắn, dài đều ra những nụ có hình dáng
giống như nhau, nhưng những chiếc nụ ở trên thân ngắn mập phát triển mau lẹ hơn là những nụ ở
thân cây dài và những nụ này lại hay bị thui chột.

Ngày 12-4-2015, nhửng nụ hoa ở các thân cây ngắn, mập hầu hết đã nở và đến ngày
14-5-2015, các nụ hoa ở những thân dài cũng cho tôi những bông hoa mầu đỏ chói ngay từ lúc
bắt đầu chớm nở.
Dù chẳng có thể mang cây lan này đi dự
thi vì không đạt đủ tiêu chuẩn, dù cho là thấp
nhất của Hội Hoa lan Hoa kỳ, nhưng tôi cũng tự
đặt cho nó một cái tên: Dendrobium unicum
‘Hao Phạm’ để nhớ đến người đã mến mộ đã
tặng cho tôi.
Một điều chúng ta nên biết là cây Den.
unicum đã được chọn là cha hay mẹ của của
nhiều cây lai giống có chiếc lưỡi mở rộng có
đường gân rất đẹp chứ không cuôn lại, thí dụ
như Den. Stardust ‘Fire Bird’ hoa vàng lai
giống giữa Den. unicum và Den. Ukon.
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hay Den. Rainbow Dance hoa mầu tím lai giống giữa cây Den. Kurenai x Den. unicum.
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Các bạn thân mến, mặc dầu mấy cây lan kể trên đều thuộc vào loài “hữu sắc vô hương”
nhưng tôi vẫn yêu quý các cây lan này, không những là vì mầu sắc rực rỡ huy hoàng mà là vì
chúng mang một chút hơi hướng của quê hương xứ sở của tôi và của những người đã phải buộc
lòng bỏ nước ra đi.
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