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Cymbidiella rhodochila
Anh chị Nguyễn Kim Quan có một vườn lan khoảng chừng
1000 cây, trong số đó có nhiều cây lan đẹp đã mang về cho
hội nhiều giải thưởng cao quý trong các kỳ triển lãm chung
với cộng đồng Hoa Kỳ. Nhưng lâu nay thỉnh thoảng mới
thấy anh chị mang lan tới vì sức khỏe của chị không được
khả quan cho lắm.
Trong phiên họp tháng 5-2015 vừa qua anh chị đã mang tới
trưng bầy một cây lan lạ chưa từng có mặt trong 11 năm của
Hội Hoa Lan Việt Nam, đó là cây Cymbidiella rhodochila.
Cây lan này chẳng những hiếm lạ với Hội Hoa Lan Việt
Nam mà ngay cả các hội hoa lan Hoa Kỳ và trong các cuộc
triển lãm quốc tế cũng ít khi thấy.
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Cây Cymbidiella rhodochila do khoa học gia Anh Quốc, Robert
Allen Rolfe (1855-1921) tìm ra tại Madagascar, Phi Châu vào năm
1918 và Rolfe là người đầu tiên trông nom vườn lan Hoàng Gia
Anh Quốc, Kews. Ông cũng là người sáng lập ra tờ The Orchid
Review và đã công bố nhiều tài liệu về các loài lan trên thế giới.
Cymbidiella rhodochila là một trong 3 giống đặc hữu của loài
Cymbidiella chỉ mọc tại Madagascar mà thôi. Đó là các cây:

Cymbidiella falcigera (đồng danh Cymla. humblotti)
Hoa to 8 phân mầu xanh nhạt, lưỡi hoa mầu trắng viền đen, trong
họng có mầu vàng.
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Cymbidiella flabellate
Hoa nhỏ, 5-5.5 phân, mầu xanh hơi vàng, lưỡi đỏ.

Rực rỡ hơn cả là:

Cymbidiella rhodochila (đồng danh Cymbla. pardalina, Rchb.f, Garay 1976)
Hoa to 10 phân, mầu xanh, lá cây nhạt, có những đốm nâu đen và chiếc lưỡi hoa chẻ làm hai mầu
đỏ tươi.
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Những giống Cymbidiella tương đối rất dễ trổng với 4 điều kiện:
 Nắng nhiều khoảng 2000-2500 ánh nến.
 Nóng tổi thiểu 60-65°F vào mùa Đông, tới 90-95°F vào mùa Hè.
 Tưới thật đẫm, không bao giờ để rễ quá khô.
 Ẩm độ 50-60% trở lên.
Lưu ý loài lan này không ưa đụng chạm đến bộ rễ cho nên
chất trồng phải luôn luôn giữ ẩm và không mau mục nát.
Ngoài thiên nhiên lan thường moc chung với những cây
Long Vi (Stag horn, Elk horn, Platycerium).
Mấy tháng nay thời tiết khá lạnh và kéo dài, không biết cây
lan của chị Kim Quan có chịu đựng được qua mùa đông
năm nay hay không?
Thân chúc chị năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và hy vọng mùa
Hè năm nay chúng tôi lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của
những bông hoa hiếm quý này.
Nguyễn Kim Lan
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