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Cymbidium Đặng Hoàng Mai
Ngày 15-5-2018, anh Nguyễn Duy một hội viên trẻ tuổi nhưng rất năng động đã loan báo một tin
vui. Theo lời đề nghị của anh, ông Andy Easton đã cầu chứng một cây Cymbidium nhỏ hoa mầu
vàng tươi với tên Cym. Đặng Hoàng Mai tại Viện cầu chứng Kew của Hoàng gia Anh Quốc.
Đây là một tin đáng mừng, vì chị Đặng Hoàng Mai là người Hội Trưởng đã tận tuy với Hội Hoa
Lan Việt Nam tại Hoa Kỳ suốt 13 qua. Chị rất xứng đáng được vinh danh như vậy, và đây là một
việc làm rất có ý nghĩa vì mầu vàng tươi lai trùng hợp với tên Hoàng Mai.
Anh Duy cho biết Cymbidium Dang Hoang Mai ʻOri Gemʼ được lai giống từ Cym. Yamanashi
Liberty hoa trắng (alba) và cây Cym. Golden Tiger xanh lưỡi đốm. Đây là một trong số ít những
cây có nguồn gốc từ Cym. tigrinum ít khi được dùng để lai giống. Hơn nữa vì có cây mẹ là một
cây có gen alba, nếu dùng để lai tiếp với những cây tương tự sẽ cho ra một số cây con mầu trắng
hoặc vàng tuyền hoặc xanh tuyền.
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REGISTRATION CONFIRMATION/INVOICE
Andy Easton, USA, Registrations, 15th May 2018
(Our Ref: P. 28248)
To save resources the Registration Authority now confirms acceptance of registrations by supplying a print out from
the database. Please check the spelling of your grex epithets carefully, as this is how they will appear in print .
Supplied by the Royal Horticultural Society as International Cultivar Registration Authority for Orchid Hybrids
NAME

PARENTAGE

REGISTERED BY

Cymbidium
Dang Hoang Mai
Hot Island
*Mighty Son
Sintra

Cym.Yamanashi Liberty x Cym.Golden Tiger
Cym.Eternal Flame x Cym.Rhode Island Red
Cym.iansonii x Cym.Mighty Mouse
Cym.George Formby x Cym.Mighty Mouse

A.Easton
A.Easton
A.Easton
A.Easton

Three(3) registrations accepted by Julian Shaw.
Payment of £30.00, to follow, with thanks.
.

Julian Shaw

PLEASE NOTE NEW CONTACT DETAILS FOR ORCHID REGISTRATION:

Julian Shaw:
Julian Shaw:
Orchid Registrar
Orchid 19
Registrar
Longleat Crescent
19 Longleat Crescent
Beeston
Beeston
Nottingham
NottinghamNG9 5ET, UK
NG9 5ET,
UK
Email: orcreg@rhs.org.uk
Email: orcreg@rhs.org.uk

Hannah Griffits:
Assistant to Orchid Registrar
23 May Street
Ilkeston
Derbyshire
DE7 8NJ
Email: hannahgriffits@rhs.org.uk

Andy Easton là một chuyên gia danh tiếng về việc lai
tạo các giống lan Cymbidium và những cây thuộc loài Odontoglossum. Từ năm 1973, ông đã
hợp tác với các vườn lan tại Âu Châu, Úc Châu, Nhật
Bản và California để sản xuất ra những những cây lan
Cymbidium lai giống còn ở trong chai (flask).
Khoảng năm 1995-1996, tôi gặp ông ở Orchid
Limited ở thành phố Compton hay Gardena gì đó
trong căn nhà lụp sụp và khu vườn nhỏ hẹp. Thời kỳ
này George Hatfield, chủ nhân vườn lan Hatfield
Orchids và đương kim Chủ tịch Hội Hoa lan Hoa Kỳ
mới khởi đầu sự nghiệp với chiếc nhà kính nhỏ síu tai
Ventura.
Tại đây Andy Easton bầy bán những cây lan nhỏ trong
chai, khi đó tôi lại muốn mua những cây đang có hoa,
bởi vì cây lai giống nhiều khi mầu sắc không đúng
như ý muốn, vả lại cây con lấy ra từ chai phải 5-6 năm
sau mới ra hoa. Trong khi đó nhiều vườn lan
như Steward’s, Santa Barbara Estastes,
Gallup Stribbing lại bán nhưng cây đang có
ho hấp dẫn hơn nhiều.
Cũng xin nói thêm là năm 2012, anh Bùi
Mạnh Hà đã lai giống cây Cym. Hazel Tyers
x Cym. Splatters và cầu chứng với tên:
Cymbidium Bui Xuan Dang có mầu hồng
nhạt của cây Cym. insigne (Hồng lan) mọc
tại Lâm Đồng, Lai Châu và Lào Cai và chiếc
lưỡi có màu đỏ sẩm.
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Và một sư trùng hợp là cũng vào ngày19-5-2012, anh Hà mang 2 cây đã ra hoa tới hội, một tặng
cho tôi và một cây để tặng hội bán đấu giá. Một năm sau, cây lan này đã cho tôi những chùm hoa
cao lớn tuyệt đẹp.

Thành thật cám ơn các anh Bùi Mạnh Hà và Nguyễn Duy đã có nghĩa cử cao đẹp đối với chị Mai
và tôi.
Nhưng từ đó thị hiếu chơi lan thay đổi, người ta không còn ưa thích những cây lan Cymbidium
xinh đẹp, hoa nhiều, đủ mầu, đủ cả hương sắc mà lại lâu tàn nữa. Những cây Cym. Dorothy
Stocktill, Cym. Ice Cascade, Cym. Ha Bui giá đắt như vàng đã dần dần đi vào quên lãng. Vườn
lan của George Hatfield đã đóng cửa, nhiều vườn lan khác cũng nối gót theo sau.
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Riêng tôi, tôi vẫn còn yêu thích loài lan hội đủ yêu tố
hương sắc vẹn toàn này nhưng tuổi già sức yếu không
còn có thể khuân vác nặng nề và cứ 2-3 năm một lần
thay chậu.

Tháng 4 vừa qua, trên bàn trưng bầy của Hội Hoa lan VN vẫn còn những chậu Cymbidium đẹp
đẽ, nhưng những cây lan của “Cymbidium một thời vang bóng” chỉ còn tìm thấy trong tập hình
cũ và trong tâm khảm ma thôi.

Westminster 19-5-2018
Bùi Xuân Đáng
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