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Những Cây Vanda Có Hương Thơm 
 

 

Một vài bạn hỏi rằng có phải cây lan Mỹ dung dạ hương (Vanda denisoniana) của ta có phải là 

thơm nhất hay không? 

Xin thưa rằng cây này không phải của riêng 

chúng ta mà Miến Điện, Trung Hoa, Thái Lan, 

Lào đều có cả. Còn thơm nhất thì cũng xin thưa 

rằng không, hơn nữa câu hỏi quá bao quát, 

không rõ ràng. Bạn muốn nói thơm nhất trong 

loài Vanda hay thơm nhất trong các loài hoa 

Lan? 

Theo John Clark Cuddy, một nhà trồng lan và 

nghiên cứu về hương thơm, những cây Vanda 

có hương thơm được xếp hạng như sau: 

1. Vanda tricolor         Ảnh: Bùi Xuân Đáng  

2. Vanda cristata hay Trudelia cristata 

3. Vanda denisoniana 

4. Vanda amesiana hay Holcoglossum amesiana 

5. Vanda pumila hay Trudelia pumila 

6. Vanda alpina hay Trudelia alpina 

Chúng ta cũng nên tìm hiểu sơ qua về sư khác biệt giữa 2 loài Vanda và Trudelia. Năm 1881, 

Nathaniel Wallich khám phá được cây lan Vanda cristata tại Nepal và gửi về vườn bách thảo 

Kew, Anh Quốc. John Lindleyi là người đầu tiên mô tả cây này vào năm 1834 trong cuốn 

“Những loài và những giống hoa lan” (Genera and Species of Orchidaceous Plants). 

Năm 1986, Leslie Garay lập ra loài Trudelia căn cứ vào lưỡi của bông hoa Trudelia alpina không 

có cựa và hướng ra phía trước và Karlheins Senghas chuyển các cây Vanda cristata và Vanda 

pumila sang loại Trudelia vào năm 1888. Nhưng năm 1992-1996, Eric Christenson vẫn cho rằng 

những cây này thuộc loài Vanda. Vì vậy bây giờ nhiều người cho 2 loại kể trên chỉ là đồng danh, 

ai muốn gọi sao thì gọi. 

Trong số 6 cây này, ngoại trừ cây Vanda tricolor mọc ở Java và Lào, 4 cây sau đều có mọc tại 

Việt Nam, nhưng biết đâu chúng ta chẳng có, có thể là tìm chưa ra đó thôi. 

 Vanda tricolor  thường mọc ở trên cành cây hoặc ở gần gốc, thân cao trên dưới 1 m, lá 

dài 40-50 cm, rộng 3-4 cm. Chùm hoa mọc ở nách lá, dài 25-35 cm, mang theo 7-15 hoa. 

Hoa to từ 5-7 cm, mầu trắng có những đốm hay sọc tím nâu ở mặt trước, mặt sau trắng 

tuyền, nở vào mùa Hạ và lâu tàn. Hương thơm ngát khi có nắng vào khoảng 9-10 giờ 

sáng đến giờ chiều. 
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 Vanda cristata hay Trudelia cristata là một cây phong lan lan cỡ trung bình, mọc tại 

Hồi, Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Hoa trên các cao độ từ 600-2300 m.  Thân cao chừng 

25-30 cm, lá dài 20-30 cm, chùm hoa ngắn 15-20 cm. Hoa 5-7 chiếc to 3-5 cm, cánh hoa 

mầu xanh, dầy và cứng lâu tàn.  Lưỡi hoa phía dưới chẻ làm hai. 

Theo các sách vở và tài liệu để lại từ trước, cây lan này không mọc tại Việt Nam.  Nhưng trong 

bản Turczaninowia 2005, 8(1): 39-97, Tiến sĩ Leonid Averyanov xác nhận ngày 9-3-2004, Tiến 

sĩ Phan Kế Lộc và T. T. Anh đã tìm thấy tại Thuận Châu, Sơn La.  Trong bộ sưu tập của các anh 

Nguyễn Minh Đức, Chu Xuân Cảnh đều có cây này. Và chính tôi cũng thấy cây này tại Vườn 

Quốc gia Hoàng Liên Sơn vào tháng 3, năm 2009.  

Martin R. Motesm, một chuyên gia về Vanda, cho biết mầu sắc của lưỡi hoa có thể thay đổi từ 

mầu nâu đen sang đỏ thẫm cùng trong một cây hay từ năm này qua năm khác.  

 

             Bùi Xuân Đáng, Sapa 

 

   Leonid Averyanov 

          Chu Xuân Cảnh    
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          Nguyễn Minh Đức        Nguyễn Minh Đức 

 Vanda denisoniana là một loài phong lan cao tới gần 1 m, lá mọc 2 bên, dài 30-40 

cm, rộng 3-4 cm. Chùm hoa mọc ở nách lá thứ 6-7, dài 20-30 cm, có 5-8 hoa, to chừng  

5-7 cm, mầu vàng chanh, nở vào mùa Xuân hay đầu mùa Hạ. Hương thơm như mùi va-ni 

vào lúc nhá nhem tối. Hình ảnh bên dưới chúng tôi chụp tại Vườn Lan Vĩnh Mai, Đà Lạt, 

vào tháng 4-2009.  Nhưng Vanda denisoniana cũng có có cây hoa mầu vàng sậm hay nâu 

đậm, được coi như là một biến dạng Vanda denisoniana var. hebraica mà cũng có người 

cho là Vanda brunei. 

 

 

  

      Bùi Xuân Đáng            Nguyễn Minh Đức 

 

 

 

 

    Hà Khắc Hiểu 
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  Bùi Xuân Đáng tại vườn lan  

   Hà Khắc Hiểu, Điện Biên 2010 

     

    

 

 Vanda amesiana hay Holcoglossum amesiana giống như Vanda về  thân và lá, 

nhưng hoa lại giống như Holcoglosum, nên mỗi người gọi một khác. Thân cao từ 20- 

40 cm, lá dài 20-25 cm. Dò hoa dài 30-25 cm, có tới 15-30 hoa, nở vào cuối mùa Đông 

tại Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Việt Nam và Căm Bốt. 

 

 

 

 

 

 

          Hà Khắc Hiểu 

                  

    

              Hà Khắc Hiểu 

 

 

   Nguyễn Minh Đức 
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         Nguyễn Minh Đức 

 

 

 

 Vanda pumila hay Trudelia pumila là một cây lan nhỏ, mọc tại các nước Á Châu. 

Cao chừng 20-30 cm, lá dài khoảng 12 cm. Dò hoa ngắn, có từ 3-5 hoa, mầu xanh trắng 

hay xanh nhạt, to khoảng 3-5 cm. Có người nhầm lẫn cây này với Vanda cristata.  Nếu 

nhìn kỹ sẽ thấy lưỡi hoa Trudelia cristata chẻ làm 2 như lưỡi rắn, trái lại lưỡi hoa 

Trudelia pumila hình tròn.  Người ta thường gọi là Lan Uyên Ương vì phần đông chỉ có 2 

hoa, nhưng tại vườn lan Vĩnh Mai và tại Đà Lạt có nhiều cây có tới 4-5 hoa. 

 

    

Lê Trọng Châu  

              Bùi Xuân Đáng   

  

 

 

 

 

 

  Bùi Xuân Đáng 

           Bùi Xuân Đáng 



Hội Hoa Lan Việt Nam    www.hoalanvietnam.org 

 

 Vanda alpina hay Trudelia alpina  Thân cao chừng 20-25 phân, lá dài 15-20 phân, 

hoa 2-3 chiếc, to khoảng 2 phân, nở vào cuối mùa Xuân. Cánh hoa mầu xanh đậm hơn 

các giống Trudelia cristata và Trudelia pumila, lưỡi hoa hình tam giác với mầu nâu sậm. 

 

 

 

 

 

   

       Chu Xuân Cảnh               Chu Xuân Cảnh  

Thực ra nếu chỉ nghe mô tả và xem qua các hình ảnh, chúng ta khó lòng nhận xét và so sánh 

giữa các cây Trudelia.  Nhưng may thay trên trang www.rv-orchidworks.com, một người có 

lẽ là người Việt, với biệt danh Cholon, đã đưa lên hình ảnh của cây Trudelia alpina với 3 

chiếc hoa của Trudelia cristata, Trudelia pumila và Trudelia alpina chụp chung với nhau  

bên chiếc thước, thực là rõ ràng. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv-orchidworks.com/
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Ghi Chú: 1 = Trudelia alpina, 2 = Trudelia pumila, 3 = Trudelia cristata. 

 

 

Xin thành thực cám ơn bạn Cholon và nếu các chuyên gia về lan  đều có những hình ảnh so sánh 

như trên, chúng ta sẽ không còn sự ngộ nhận giữa hoa nọ và hoa kia nữa.  

 

 

 

          Placentia 6-2010 


