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Lan Tam Bảo Sắc (Dendrobium devonianum)  

 

 

Từ khi gia nhập Hội Hoa lan Việt Nam tôi mới biết đất nước, quê hương của tôi có nhiều hoa lan 

xinh đẹp như Ngọc Điểm, Giáng Hương, Long Tu, Dã Hạc v.v…  

Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh những cây lan xinh đẹp của quê mình, quê người tôi lại mong muốn 

có một mảnh vườn thật rộng và có nhiều tiền để thoả lòng yêu mến loài hoa hương sắc vẹn toàn 

này, nhất là từ khi nhìn thấy bông hoa Hoàng thảo Tam bảo sắc thật là vô cùng hấp dẫn.  
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Từ đó mỗi khi có hội hoa lan, tôi thường đến mấy gian hàng bán lan của Thái Lan hay Phi Luật 

Tân tìm xem có cây lan quý này hay không nhưng đều không thấy. 

Cách đây mấy năm trên trang Facebook của hội, anh Nguyễn Vinh ở Georgia có đăng mấy tấm 

ảnh cây Dendrobium devonianum của anh nuôi trồng rất thành công. 

 

Gọi anh để khen ngợi cùng hỏi thăm xem anh đã mua ở đâu và vài hôm sau anh gửi cho tôi một 

nhánh lan Tam bảo sắc gồm thân cây già trụi lá và một nhánh nhỏ như chiếc tăm nhưng có lá.  

Biết rằng giống lan này mùa Hè cần tưới nhiều cho nên ngày nào tôi cũng tưới cho thật đẫm và 

bớt tưới vào mùa Đông, nhưng mấy năm trôi đi, Đông qua Hè tới cây lan vẫn cành khô trụi lá 

không thấy nụ hoa gì cả. Hỏi anh Vinh, anh cho biết anh trồng trong nhà kính và anh lại gửi cho 

tôi cây Den. devonianum thứ 2. 
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Thành thực cám ơn anh Vinh một hội viên, chưa bao giờ thấy mặt, nhưng tấm lòng của anh  

đối với hội ai ai cũng rõ. (Xin xem bài “Cám ơn những tấm lòng vàng” trên trang Web 

hoalanvietnam.org) 

Cây lan thứ 2 này được tôi chăm chút kỹ càng hơn, nên cây khoẻ mạnh hơn và ra được chừng 

hơn một chục nụ. Tôi hết sức vui mừng và hy vọng sẽ mang tới hội để khoe thì con vi rút Vũ 

Hán ập tới. Lênh cấm tụ họp ban ra, tiếp theo là những ngày nắng nóng như thiêu, như đốt làm 

cho nụ hoa teo tóp và tàn lụi dần dần. 

 

 

Tôi buồn rầu, tiếc công chăm sóc thì ít, nhưng tiếc rằng đã phụ lòng anh Vinh, người đã có lòng 

liên tiếp gửi cây lan quý cho tôi. Một lần nữa xin cám ơn anh. 

Kinh nghiệm cho thấy rằng miền nam California có thể trồng được nhiều loải lan, nhưng ẩm độ 

rất thấp và mùa Hè quá nóng nên không thích hợp với những cây như: Dendrobium devonianum 

(Tam bảo sắc), Dendrobium falconeri (Trúc mành), Cymbidium erythrostylum (Bạc lan) v.v… 

những cây lan vốn mọc ở trên núi cao, nhiệt độ không bao giờ tới 85°F và độ ẩm luôn luôn vào 

khoảng 60-70%. 

 

Đặng Hoàng Mai 

http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/1ad/Cam-On-Nhung-Tam-Long-Vang.pdf

