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Hậu Duệ Cây Lan Hài Việt Nam (Paph. vietnamense) 

Thân tặng các bạn yêu thich lan hài. 

 

Vào khoảng tháng 6 năm 1987, một công ty Nhật-Việt ở Hà Nội tổ chức thuê mướn một số dân 

chúng địa phương tại miền thượng du Bắc Việt thu lượm các giống lan hài để xuất cảng với giá 

rẻ mạt chỉ 1-2$ US/ kilo.  Sau đó một số lan hài được buôn lậu qua Âu Châu, Đài Loan, Nhật 

Bản và Hoa Kỳ.  Trong đó có một cây lan hài mới lạ hoa to tới 11-12 phân, mầu tím hồng rất 

đẹp.  

Ngày 11-1-1999, các  khoa học gia Olaf Gruss và 

Perner công bố cây lan này với tên Paphiopedilum 

vietnamense.  Sau đó một tuần, ngày19-1-1999, 

khoa học gia Senghas và Schlechter công bố với 

tên Paphiopedilum hilamari và ngày19-2-1999, 

các khoa học gia Cavestro & Chiron lại công bố 

với tên Paphiopedilum mirabile.  Chỉ vài tuần lễ 

sau, cây lan này bị bọn gian thương thuê người vơ 

vét nhẵn nhụi không chừa một cây nhỏ. 

  

Năm 1999, quan thuế Hoa Kỳ đã tịch thu một số 

cây Paph. vietnamense buôn bán qua ngả chợ đen và theo quy ước CITIES những cây lan này 

được giao cho Vườn thảo mộc Nữu Ước, là một trung tâm cứu trợ thảo mộc (Plant Rescue 

Center) nuôi dưỡng với mục đích lấy hạt nhân giống. Nhưng khi hạt cây lan được giao cho 

phòng thí nghiệm Antec Labs, nhân giống và bán ra lại có nhiều chuyện tai tiếng không đẹp.  

Trong các cuộc khảo sát vào năm 2001, các 

khoa học gia Leonid Averyanov và Phan 

Kế Lộc cũng tìm thấy cây lan kể trên trong 

một khu vực 80 cây số vuông ở Thái 

Nguyên.  Hiện nay, cây lan này khó tìm 

thấy ở trong nước, nhưng trên thị trường 

Hoa Kỳ một cây trưởng thành không hoa, 

giá vào khoảng 50-80$. Nhờ các vườn lan 

thương mại chọn lựa những cây hoa to và 

đẹp ghép giống với nhau nên đã tạo ra 

những cây lan đẹp hơn những cây mọc ở 

thiên nhiên rất nhiều. 
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Năm 2002, Popow, chủ nhân một vườn lan nổi tiếng ở Đức với nhiều cây lan hiếm quý, đã lai 

giống cây Paph. delenatii x Paph. vietnamense đều là đăc hữu của VN, và đặt tên là Paph. Ho 

Chi Minh, nhưng nhiều người Mỹ chơi lan hài đã dùng từ ngữ: “Nice flower but bad name” để 

chỉ cây này. 

  

  

  

           HLVN   

              portersorchids.com   

 

Từ năm 2003, Frank Glanz, nhà khoa học người Đức đã lai tạo ra nhiều cây lan hài đẹp nổi tiếng: 

 

Paphiopedilum Wössner Butterfly  

(Paph. malipoense × Paph. vietnamense) 

 

 

  Chu Xuân Cảnh  

     

               orchids.wikia.com 
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Tuy cùng lai giống cây Paph. malipoense x Paph. vietnamense, nhưng tùy theo cây cha và mẹ 

kết quả khác nhau. 

 

 

 tygerbergorchidgroup2012.com     www.orchidweb.com 

 

 

 

Paph. Wossner Vietnam Gold 

(Paph. armeniacum x Paph. vietnamense)  

 

 

 

 

 

  

 

 

          Bùi Xuân Đáng                  Olaf Gruss 
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Paph. Wössner Vietnam Beauty  

(Paph. bellatulum x Paph. vietnamense) 

 

 

                 www.orchidweb.com  

                  www.orchidweb.com 

 

Paph. Wössner Vietnam Bell 

(Paph. Conco-bellatulum  x Paph.vietnamense ) 

 

  

 

 

       www.rv-orchidworks.com        globalorchids.info 
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Paph. Wössner Vietnam Moon 

(Paph. emersonii x Paph. vietnamense ) 

 

 

 

  

    Chu Xuân Cảnh       www.roellke-orchideen.de   

  

  

 

Paph. Wössner Vietnam Love 

(Paph. micranthum x Paph. vietnamense) 

  

 

   

     Bùi Xuân Đáng          Olaf Gruss  
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Paph. Anni Fuchs 

(Paph. hangianum x Paph. vietnamense) 

 

 

      Bùi Xuân Đáng        orchids.wikia.com 

 

Paphiopedilum Franz Fuchs 

(Paph. Transvaal x Paph.vietnamense) 

 

 

 

            www.rv-orchidworks.com                  Olaf Gruss  
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Dưới đây là bảng liệt kê một số lan hài đã lai giống với cây Paph. vietnamense. 

Vietnamense               Tên cây (grex name)  Năm  Người lai giống 

x  delenatii Ho Chi Minh   2002  Popow 

x  malipoense Wössner Butterfly   2003  Franz Glanz 

x  bellatulum Wössner Vietnam Beauty  2003  Franz Glanz 

x  micranthum Wössner Vietnam Love  2003  Franz Glanz 

x  Transvaal Franz Fuchs   2004     Franz Glanz  

x  Susan Booth In-Charm Cotton Candy  2004  In-Charm 

x  S. Gratrix In-Charm Jewel   2004  In-Charm 

x  concolor Sakura Pink   2004  Aihira 

x  Conco-bellatulum Wössner Vietnam Bell  2004  Franz Glanz 

x  armeniacum Wössner Vietnam Gold  2004  Franz Glanz 

x  emersonii Wössner Vietnam Moon  2004  Franz Glanz 

x  godefroyae Alfred Tetzlaff   2005  Pinkepank 

x  hangianum Anni Fuchs   2005  Franz Glanz 

x  wenshanense Eddy Wets    2005        Olaf Gruss (René Klinge) 

x  glaucophyllum In-Charm Delophyllum  2005      Ching Hua (In-Charm) 

x  Vanguard Wössner Pinky   2005  Franz Glanz 

x  rothschildianum Wössner Vietnam Star  2005  Franz Glanz 

x  moquetteanum Wössner Vietnam Wings  2005  Franz Glanz 

x  Vanda M. Pearman   Lentos               2007  Heuberger 

x  Saint Swithin Benedikt    2007  Franz Glanz 

 

Nếu các bạn yêu mến những cây lan hài của quê hương, hãy tìm mua các cây kể trên vì từ năm 

2007 đến nay đã có thêm nhiều cây lan lai giống khác.  Nếu muốn biết thêm về Hậu duệ của cây 

lan hài Hằng (Paph. hangianum), xin tìm đọc bài “Con Cháu Chị Hằng”. 

Viết tới đây, bỗng nhiên tôi thấy đáng buồn cho quê hương VN chúng ta: hoa lan hiếm quý rất 

nhiều, nhân tài không thiếu, học vị đầy mình, không ai lai tạo ra được cây nào mà lại để cho 

người ngoài khai thác nguồn lợi vô biên.  Thật là đáng tiếc! 

 

Westminster 2-2016 

HLVN 
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