
Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org 

 

Dendrobium speciosum 
 
 

Kể từ tháng 2 năm 2004, khi chúng tôi mang cây lan Dendrobium speciosum, một giống lan của 

Úc đại lợi, tới triển lãm tại thương xá South Soast Plaza thuộc thành phố Costa Mesa, California, 

nhiều người mong muốn sở hữu một cây lan 

như vậy. Cây lan này nếu tính theo năm 

trồng, đã đuợc trên 20 tuổi và đoạt giải Best 

Specimen trong kỳ triển lãm quốc tế 

Fascination of Orchids 2004. 

 

Từ đó, trên thương trường người ta lên giá từ 

vài trăm cho đến vài ngàn và “treo đầu dê 

bán thit chóˮ rối tung như hỏa mù, làm cho 

nhiều người mới chơi lan không hiểu  

ra sao. Thực ra cây lan này thuộc biệt  

dạng Dendrobium speciosum var. speciosum, 

một trong 6 dạng của giống Dendrobium 

speciosum. Cây lan này thân cây to lớn, hoa 

nhiều, hương thơm ngào ngạt y, rất dễ nuôi 

trồng và lại sinh sản mau lẹ. 

 

Để quý bạn hiểu rõ các biệt dạng này chúng tôi xin trình bầy chi tiết theo tài liệu của Ross 

Harvey chủ nhân vườn lan Cedarvale Orchids, Queenland, Úc Châu với hình ảnh những cây lan 

của chúng tôi như sau: 

  

1.   Den. speciosum var. capricornicum 

 

Giống lan này chỉ mọc tại vùng Tropic of Capricorn từ bờ biển Rockhampton (Byfield, Yeppoon) 

tới Blackdown Tableland và Camarcon Gorge. Lan mọc trên các phiến sa thạch hay đá núi lửa. 

Những cây ở gần bờ biển chỉ cao chừng 20 phân, 

lá nhỏ, dò hoa ngắn, hoa to chừng 2.5 phân, mầu 

trắng hay mầu ngà. Những cây mọc ở phía trong 

đất liền thân to hơn và hơi cong cao trên 25 phân. 

Hoa mọc dầy hơn, to 4.5 phân, mầu trắng hay 

trắng ngà. 
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2.   Den. speciosum var. curvicaule 

 

Cây lan này mọc ở phía Nam Cooktown, núi 

Amos từ Cooktown đên Mt. Spec. Những cây ở 

phía Bắc thường mọc trên đá có thân ngắn và 

cong dài khoảng 30 phân, hoa to 3.5-4 phân, 

mầu trắng hay ngà. Dò hoa dài chừng 40 phân. 

Những cây ở miền Nam thường mọc trên cây 

hay trên đá, ở cao độ thấp cho nên thân cây to 

lớn và dài tới 80 phân.  Dò hoa dài tới 80 phân, 

hoa mọc dầy và to tới 6 phân, khi mới nở hoa 

mầu trắng ngà sau đó trở thành vàng nhạt. 

 

3.   Den. speciosum var. grandiflorum  

 

 

 

Giống lan này chỉ mọc ở trên 

cao độ từ Gladstone đến Jima 

phía Bắc Brisbane. Thân cây 

cao tới 90 phân hoa, lá đều lớn 

như các giống khác. Rễ cây 

nhiều khi mọc dựng đứng lên. 

Dò hoa dài tới 90 phân, hoa to 

tới 10 phân mầu ngà hay vàng 

tới vàng đậm, nhưng không bao 

giờ có mầu trắng. 

 

 

 

 

4.   Den. speciosum var. hillii 

Cây lan này thường mọc ở trên cây hay trên đá thuộc các vùng rừng núi cao từ Nambour đến 

Bulahdelah phía Bắc Newcastle. Thân cây nhỏ và thẳng cao tới 1 thước, rễ thường mọc dựng 

đứng.  Dò hoa dài tới 90 phân, hoa to tới 6 phân mọc rất dầy nhưng cánh hoa không nở bung ra. 

Sắc hoa mầu trắng hay ngà, không có mầu vàng, hương thơm rất hắc.  
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5.   Den. speciosum var. pedunculatum 

Cây mọc tại vùng Windsor 

Tableland từ phía nam của  

con sông Palmer cho tới sông 

Burdekin, trên các tảng đá ở 

ngoài nắng. Vì vậy nên thân 

cây rất ngắn chỉ từ 5 cho đến 

30 phân. Hoa nhỏ từ 2-2.5 

phân, nhưng nở bung ra chứ 

không cum cúp như các giống 

khác, mầu trắng hay ngà. Cây 

này cũng có tên là Dendrobium 

compactum nhưng tên này không được chính thức công nhận. 

 

6. Den. speciosum var. speciosum 

Giống lan này thường mọc trên các tảng đá 

thuộc vùng Buhdelah cho tới miền Nam NSW 

tới biên giới Victorian. Thân cây to ngang tới 

6 phân, cao 60 phân. Dò hoa dài khoảng 70 

phân nở rộng, hoa to 7.5 phân mầu trắng hay 

vàng nhạt. 

Hiện nay các nhà trồng lan Úc Châu đã lai 

giống giữa các cây kể trên với các giống lan 

khác nhiều lần nên khó lòng phân biệt với các 

giống nguyên thuỷ. 

Trong số này có những cây lai giống cho 

nhiều hoa như cây Den. speciosum var. grandiflorum ‘Perhap’. Đặc biệt nhất là cây Den. 

speciosum var. grandiflorum ‘Mt Larcom Gold’ x var. speciosum ‘Windermere’, hoa mầu vàng 

sẫm và to lớn khác thuờng, chiều cao tới 3.5 inches hay 8.75 phân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tiện việc so sánh kích thước to nhỏ của một vài giống lan Dendrobium speciosum của Úc, xin 

mời các bạn hãy xem hình ảnh duới đây. 
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Hồi đầu năm 2012, anh Phạm Văn An, 

một hội viên Hội Hoa Lan Việt Nam, có 

mời chúng tôi tới xem 2 cây lan của anh 

với những bông hoa nở bung ra chứ 

không cum cúp như những giống khác. 

Hai cây lan khổng lồ này, mỗi cây đường 

kính đo được 8 feet (2.4 th) với trên 120 

dò hoa, mỗi dò khoảng 50-60 hoa đặc 

biệt mầu vàng sáng chói. Tìm hiểu về 

cây lan Dendrobium này, đó là một cây 

lai giống từ cây Dendrobium ‘Golden 

Rain’ và cây này được ghép giống từ cây 

Den. Eureka với một cây Den. speciosum 

var. grandiflorum và cây Den. Eureka 

được ghép giống từ cây Den. fleckeri với cây Den. jonesii. Còn cây Den. Lynette Bank được 

ghép giống giữa 2 cây Den. speciosum. (Xin xem chi tiết trong bài Cây Lan Đại Thụ.) 

Tham dự nhiều cuộc triển lãm quốc tế và thăm bao nhiêu vườn lan kể cả tại Úc, chúng tôi chưa 

từng thấy một cây lan to và đẹp như vậy.  Xin hãy xem các hình ảnh sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dendrobium (gracillimum x speciosum)         Dendrobium speciosum var. hillii 'Don Brown'   

                  Grand Champion         CCM/AOS  

               Orchids of Los Osos               Santa Barbara Orchid Estates 

http://www.hoalanvietnam.org/6B3_ln/1ac/Cay-Lan-Dai-Thu.pdf
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         Den. speciosum var. speciosum   Chị Nguyễn Minh Yến và một cây lan khác 

             Owner: Nguyễn Minh Yến     

 

 

Dendrobium speciosum tại phòng triển lãm 

      Brisbane, Úc Châu              Hội Hoa Lan Việt Nam, California 

 

 

Ngày nay trên thương trường, trị giá của những cây lan Dendrobium speciosum đã giảm đi rất 

nhiều so với 6-7 năm về trước bởi vì cây lan sinh sản rất mau lẹ. Nhưng có được một chậu xinh 

đẹp, to lớn, hoa nở đều như cây lan của anh Phạm Văn An không phải là dễ dàng. Cây lan này 

vẫn còn là một báu vật hiếm quý có khi cả đời chúng ta cũng chưa có dịp may để được chiêm 

ngưỡng. 
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