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Renanthera (reh-NANN-ther-uh) viết tắt Ren.
Renanthera, tên Việt gọi là Huyết nhung hay Phượng vĩ bởi vì
cùng một mầu đỏ thẫm như hoa phương vĩ. Đây là cây lan được
nhà thảo mộc học và truyền giáo người Bồ Đáo Nha, Juan de
Loureiro, mô tả trong cuốn Flora Cochinchinensis vào năm
1790. Chữ Renanthera chiết tự theo nghĩa La tinh renes = trái
thận, antera = cuống nhị hoa.
Huyết nhung có khoảng 15 giống mọc khắp Đông Nam Á
Châu, Việt Nam có 5 giống. Lan thuộc loài thân đơn cao tới
4-5 thước như Ren. coccinea, hay cao chừng 40 phân như Ren.
imschootiana. Thân cứng, lá mọc hai bên so le, rễ mọc khắp thân
cây. Dò hoa ở gần ngọn có thể dài tới trên một thước mang theo
chừng 150 hoa như Ren. storei hay ngắn chửng 15 phân và 9-10
hoa như Ren. mochanica. Thường thường hoa có mầu đỏ sẫm, đỏ Ông Dương Xuân Trinh với cây
cam hoặc pha vàng có đốm hay vân. Hoa có thể lâu bền cả tháng Ren. coccinea cao 4 thước 50
hay hơn nữa. Người ta ghép giống hoặc ghép loại với Phalaenopsis gọi là Renanopsis hay Vanda
thành Renantanda hay Aerides thành Renades nên có nhiều hoa rất đẹp. Hoa thưởng nở vào mùa
hạ hay thu và không có hương thơm.
CÁCH TRỒNG
NHIỆT ĐỘ: Lan ưa nhiệt độ cao từ 60- 90F hay là 16-32C.
ÁNH SÁNG: Lan cần nhiều ánh nắng như Vanda nên có thể trồng ở ngoài trời.
ẤM ĐỘ:
Từ 50-70%.
TƯỚI NƯỚC, BÓN PHÂN
Lan cần tưới nhiều , nhất là vào mùa hè. Bón phân hàng tuần 15-15-15 với 1/2 thìa cà phê
một gallon hay 4 lit nước.
THAY CHẬU
Lan ưa trông trong các chậu chật hep. Những cây cao cần bám vào các thân cây hoặc
buộc vào gốc cây khô, vì rễ mọc tứ tung khó lòng cho vào chậu.
MỘT VÀI GIỐNG NGUYÊN THỦY
Ren. annamensis - Đặc hữu
Ren. bella
Ren. bilinguis
Ren. coccinea - Phượng vĩ Bắc
Ren. citrina - VN Phượng vĩ vàng
Ren. elongata
Ren. imschootiana - VN Huyết nhung
Ren. matutita
Ren. mochanica
Ren. pulchella
Ren. sarcanthoides
Ren. storiei
Ren. vietnamensis - Đặc hữu
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Renanthera imschootiana
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