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Clowesia 
 

 

Xin giới thiệu với các bạn yêu lan một loài lan có hương thơm và rất thích hợp với miền Nam 

California, đó là Clowesia.  

Loài Clowesia đã được John Lindley trình bầy vào năm 1848, căn cứ vào cây Clowesia rosea, một 

cây lan được đặt tên để vinh danh một nhà khoa học nổi tiếng: Rebecca Northern. 

 

 

Loài Clowesia có tất cả 7 giống mọc từ miền Nam Mexico tới Venezuella. Năm 1872, khoa học 

gia Reichenbach sát nhập những cây lan này vào với loài Catasetum, nhưng đến năm 1975 khoa 

học gia C.H. Dodson lại tách ra như cũ với 4 cây nở hoa vào mùa Xuân-Hè: Clowesia dodsoniana, 

Clowesia glaucoglossa, Clowesia russelliana và Clowesia thylacochila.  

Những cây này thường to lớn hơn những cây nở hoa vào Thu-Đông và nếu cây khoẻ mạnh vẫn 

còn xanh lá, có thể ra tới 3 chùm hoa mầu xanh nhạt với những sọc đậm mầu, hương thơm mùi 

bạc hà. 
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          Clowesia dodsoniana          Clowesia glaucoglossa 

              Orchid Species      Orchid Species 

 

 

 

 

                    Clowesia thylaciochila 
                                Orchid Species     

          Clowesia russelliana 

   Bùi Xuân Đáng      

 

Còn 3 cây nở hoa vào mùa Thu-Đông, Clowesia amazonica, Clowesia rosea và Clowesia 

warczewitzii, được chuyển sang một loài mới: Dresselia. Những cây này nhỏ hơn những cây nở 

hoa vào mùa Xuân-Hè, thường có từ 2 đến 4 chùm hoa từ những cây đã trụi lá. 
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Clowesia amazonica 

Orchid Species 

 

 

    Clowesia rosea                  Clowesia warczewitzii  

    Orchid Species                           Orchid Species 
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CÁCH TRỒNG 

  

NHIỆT ĐỘ  

• Lan ưa nhiệt độ ấm áp từ 75-85 ºF hay 24-30 ºC và không lạnh dưới 40 ºF hay 4.4 ºC. 

ÁNH SÁNG 

• Lan ưa ánh sáng vừa phải như Cattleya và đừng để dưới ánh nắng trực tiếp. 

ĐỘ ÂM 

• Độ ẩm lý tưởng là 60-70%. 

TƯỚI NƯỚC 

• Vào mùa Xuân, khi lan bắt đầu mọc mầm non, tưới sơ qua, khi lan mọc mạnh tưới thật 

đẫm, thường xuyên hơn.   

BÓN PHÂN  

• Khi cây mọc mạnh, bón bằng phân 20-20-20 với dung lượng 1/2 thìa cà phê cho 4 lít 

nước và bón hằng tuần. Bón phân cho đến khi cây hết tăng trưởng ngưng bón, tưới 

thưa đi để cho cây đơm nụ, khi đó mới tưới điều hòa trở lại.   

  

THAY CHẬU  

• Lan cần thay chậu mỗi năm hay tối đa là 2 năm. Thời gian tốt nhất để thay chậu là khi 

cây non hoặc rễ mới đã mọc dài khoảng 2-3 phân.  

• Nên trồng trong chậu đất rộng miệng có đục thêm lỗ ở đáy chậu cho dễ thoát nước.  

• Vật liệu trồng gồm có: 

• 4 phần bổi rêu (peat moss) 

• 4 phần vỏ thông nhỏ  

• 1 phần than củi nhỏ 

• 1 phần perlite hay cát lớn  

  

Kinh nghiệm cho thấy rằng điều tối ư quan trọng trong cách nuôi trồng những loài Catasetum, 

Clowesia, Cynoches, Mormodes là phải tôn trọng thời gian ngủ nghỉ vào mùa Đông, dù cho thân 

cây thân cây có teo tóp đi chăng nữa. Cần tăng độ ẩm lên cao khoảng 50-80%, hoặc cùng lắm chỉ 

nhúng đáy chậu cây vào nước trong một vài giây.  
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