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Trúc Mành (Den. falconeri) 

 

Cây Hoàng thảo Trúc Mành mọc ở Á châu đã được nhà thực vật Joseph Dalton Hooker công bố 

vào năm 1856 nhưng phải đến trên 150 năm sau, tôi mới được biết đến.  

Trước đây anh Nguyễn Ánh Xuân ở Quảng Ninh có gửi 

cho tôi môt tấm hình và hỏi về cây lan này. Truy tầm 

trong các cuốn Cây cỏ Việt Nam của Phạm Hoàng Hộ, 

Phong lan của Trần Hợp, Orchids of Indochina của 

Seidenfađen (coi như là đầy đủ nhất). List of species 

and its localities của Karel Petrzelka, List of taxa của 

CITES do vườn bách thảo Kew của Anh quốc và trong 

cuốn Slipper Orchids of Viet nam của Leonid 

Averynov, không sách nào nói đến cây lan này mọc ở 

Việt Nam cả.   

Sau đó anh Tô Quang Hợp ở Điện biên Phủ có gửi hình cho và các bạn khác từ Nam chí Bắc đều 

xác nhận sự hiện diện của cây lan này tại: Đắc Tô, Tumơrong, Mương Hoong, Ngọc Lĩnh, Kon 

Tum, Quảng Nam, Quảng Bình v.v... cuối cùng theo Turczanoniwia 2005 Leonid Averyanov và 

Nguyễn tiến Hiệp cho biết thêm đã thấy tại Lai Châu và Sơn La vào 21 tháng 5 năm 2003. 

Trong bài “Trồng Lan Trúc Mành” vào tháng 5 năm 2009, cô Phạm Hảo ở Seattle cho biết về sự 

hiện diện của cây này trên đất Hoa Kỳ và cô đã nuôi trồng thành công ra sao. 

Riêng tôi mãi cho tới 8 giờ chiều ngày 26 tháng 3-năm 2010 khi viếng thăm Điện Biên Phủ, lần 

đầu tiên mới thấy tận mắt bông hoa này trên một khóm lan dài hơn một thước và sau đó tôi cũng 

thấy ở Đà Lạt vào ngày 9-4-2010. 

 

  

     Ảnh: Tô Quang Hợp    Ảnh: Phạm Hảo        Ảnh: Bùi Xuân Đáng 
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Vào khoảng đầu năm năm 2012, cô Phạm Hảo gửi cho tôi chậu Trúc Mành gần 10 nhánh dài  

50-60 phân. Biết rằng cây này thích nước, nên đem treo ở hòn non bộ, nơi có nước chẩy róc rách 

suốt ngày đêm. Vào tháng 8, khóm lan lần lượt ra hoa làm cho những người bạn đến thăm ai nấy 

cũng vô cùng thich thú trước một khóm lan lạ lùng, nhất là lại biết đó là một cây lan đến từ cố 

quốc. 

Tháng 10 2012, cô Hảo lại có nhã ý gửi cho một số cây Keiki để tặng cho một số nhân viên trong 

Ban Chấp Hành và những cây lan nhỏ này phần lớn đã nở những bông hoa vào đầu tháng 6-2013 

tại miền Nam California. Hai chậu lan Trúc mành của chúng tôi một đã nở 2 hoa và một được  

3 hoa. Những bông hoa này nhỏ bé yếu ớt chứ không được khỏe mạnh như cây đã gửi cho năm 

ngoái và tàn héo trong vòng một tuần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những bông hoa này xin gửi tới cô Phạm Hảo như để nói lời cám ơn với cô, một người Việt đầu 

tiên ở Hoa Kỳ thành công trong việc nuôi trồng cây lan nổi tiếng là rất khó khăn, ngoài ra còn 

phải nói tới việc cô không ngại tốn công, tốn của gửi tặng cây lan yêu quý của mình tới những 

người đồng hội, đồng thuyền thực mới thực là đáng quý. 

  

Trong phiên họp tháng 6-2013 vừa qua, tiếc rằng không ai mang đến Hội những cây lan Trúc 

Mành do cô Hảo đã tặng cho, nên giải thưởng $30 của Hội dành cho cây Trúc Mành ʻPhạm Hảoʼ 

đành phải hoãn lại cho tới sang năm, nếu khi đó những cây lan hãy còn sống và nở hoa.  

 

Tiện đây cùng xin nói về giới chơi lan Âu Mỹ đã có những “định luật nghịch lý” như sau. 

 

Murphy's Law for Orchid Growers: 

• The more you paid for a plant, the more likely it will rot. 

• When you show your best Cattleya, all the judges will be Paph. growers. 

• Your best orchids bloom the day after a judging and develop thrips damage the day 

before the next one.  

• The best crosses produce the least seed.  

• The first fallacy of pest control is that it exists at all.  
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Xin tạm dịch:  

 

Đinh luật “Murphy” dành cho những người trồng lan: 

• Cây lan phải trả nhiều tiền nhất lại là cây lan dễ bị thối nhất. 

• Khi bạn mang cây Catteya đẹp nhất đi dự thi, thì các vị giám khảo chấm thi hôm ấy lại 

là những người chuyên môn trồng lan Hài. 

• Cây lan đẹp nhất của bạn chỉ nở hoa vào sau ngày chấm thi và lần tới thì côn trùng sâu 

bọ sẽ làm hư hại cái hoa đó trước ngày đem đi dự thi. 

• Cây lan được lai giống đẹp nhất lại là cây lan cho hạt ít nhất. 

• Tư tưởng sai lầm đầu tiên về thuốc trừ sâu bọ là tin tưởng có hữu hiệu của loại thuốc 

này. 

 

Vì vậy chúng ta cũng đừng buồn phiền khi có những điều nghich lý xẩy ra như trên.  

Mong rằng hậu duệ của cây lan Trúc Mành ʻPhạm Hảoʼ với sự nuôi trồng khéo léo của các hội 

viên hội Hoa lan Việt Nam  không những sẽ tồn tại mãi mãi tại Hoa Kỳ và rồi đây còn sẽ thắng 

nhiều giải cao quý nữa.  

 

 

Wesminster 6-2012 


