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Dracula, Lan Mặt Quỷ 

 
 Vốn tính ưa thích của lạ, sau khi đã quá chán ngán với nàng tiên Disa xinh đẹp nhưng 

tính nết õng ẹo đỏng đảnh, hay làm mình làm mẩy, khó tính, khó chiều và chăm nom quá nhiêu 

khê, diệu vợi, lại hay yểu mệnh, nên tôi chọn một vài loài lan khác không phải ai ai cũng thích, 

đó là lan Dracula.  Xin tạm gọi là lan mặt quỷ hay lan Dạ Soa cho văn vẻ. 

 Dracula viết tắt là Drac. là một loài lan trước kia được xếp chung với Masdevallia. Vào 

năm 1978, bác sĩ Carlyle Luer tách riêng ra thành một loài khác.  Dracula gồm khoảng trên 100 

giống mọc ở Trung Mỹ thuộc vùng Tây Bắc giẫy núi Andes và phần lớn mọc ở Ecuador.  

 Cây lan không có thân, chỉ là nh ng chiếc lá mọc sát vào nhau và dài chừng 15-20 phân, 

ngang rộng 4-5 phân tùy theo giống.  Phần đông, cành hoa mọc ra ngang hoặc ở dưới đáy nhưng 

cũng có giống cành hoa lên thẳng.  Hoa thường có một chiếc hoặc nở liên tiếp.  Có 3 giống 

Drac. sodiroi, Drac. decussata hay neisseniae và Drac. papillosa có thể tới 3 hoa nở cùng một 

lúc.   

 Hoa Dracula nhìn gần, giống như mặt con quỷ dạ soa có 2 con mắt, lông lá đầy mặt, lại 

có chiếc râu khá dài, chiếc lưỡi lung linh, đúng là con quỷ.  Mầu hoa phần đông là mầu nâu tím 

hay nâu đen đo đó có người gọi là (Black Orchid) lan đen, nhưng cũng có cây hoa vàng.  

 Cây lan đầu tiên tôi có là cây Dracula polyphemus ʻAngelʼ AM/AOS do nhiếp ảnh gia 

Thái Đắc Nhã tặng từ năm 2000.  Từ đó đến nay, năm nào cũng ra hoa vài ba lần.  Mới đầu chỉ 

có vài nhánh nay đã mọc ra khá nhiều.  Mặc dầu trong sách vở và nhiều người nói Dracula là loài 

lan cần phải trồng trong nhiệt độ dưới 80 F (26.7 C), nhưng Placentia, California, nơi tôi ở mùa 

hè có thể lên tới 100 F (37.8 C), trung bình là 85-90 F (29.4-32.2 C), có lẽ ở nhiệt độ lạnh lan 

mọc tốt hơn và dễ ra hoa hơn chăng? 

  Xin giới thiệu với các bạn thích của lạ, vài cây lan Dạ soa có ghi nhiệt độ nuôi trồng của 

từng giống như sau: A    m, V   Vừa, L   Lạnh. 

• Dracula vampira, cành hoa dài 40-50 phân, có 

tới 6 hoa mầu nâu đen, ngang tới 8 phân, nở 

liên tiếp vào bất cứ mùa nào trong năm. (L) 

 

 

 

 

 

 

 

         Dracula chimaera 
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• Dracula chimaera, cành hoa dài từ 20-60 phân, có tới 6 hoa mầu nâu đỏ, to tới 22 phân 

trên cánh có rất nhiều lông nở liên tiếp vào cuối thu và mùa đông. (L) 

• Dracula amaliae, dò hoa dài 8-10 phân, hoa nở chiếc một to 10 phân, liên tiếp 2-3 hoa 

nở vào mùa Đông-Xuân.  m   (A, L) 

• Dracula anthracina, dò hoa dài 5-10 phân, hoa nở chiếc một, to 5-10 phân mầu tím đen, 

nở 2-3 hoa liên tiếp vào mùa Xuân và Thu. (L) 

• Dracula astuta, dò hoa dài 20 phân, hoa nở chiếc một ngang dài 5 phân dài 20 phân, nở 

liên tiếp 3-5 chiếc quanh năm. (A, L) 

• Dracula berthae, dò hoa dài lên thẳng cao 8-10 phân, 

hoa một chiếc ngang 5 phân nở vào Xuân-Thu. (L) 

 

  

 

  

          

     Dracula berthae 

          www.orchidspecies.com         Dracula amaliae  
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• Dracula carlueri, dò hoa dài 10-13 phân, hoa nở chiếc một, to 2.5, liên tiếp nở vào mủa 

Hè. (A, V) 
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• Dracula chestersonii, dò hoa dài 20 phân, hoa một chiếc to 7 phân nở vào mùa Hè-Thu. 

(L ) 

• Dracula christineana, dò hoa dài 10 phân, hoa nở chiếc một to 5 phân, 2-3 hoa nở liên 

tiếp vào mùa Xuân. (A, L) 

• Dracula citrina, dò hoa dài 7-8 phân, hoa nở chiếc một, ngang 2.5 phân dài 12.5 phân,  

2-3 hoa nở liên tiếp vào mùa Xuân và Thu. (L) 

  

     Dracula citrina 

         Dracula christineana              www.orchidspecies.com          

      www.orchidspecies.com  

• Dracula diana, dò hoa dài 8-10 phân, hoa cở chiếc một ngang 5 phân dài 10 phân,  

2-3 hoa nở liên tiếp vào mùa Đông và Xuân. (A) 

• Dracula exasperata, dò hoa dài 7-17 phân, hoa dài 16 phân nở chếc một, 2-3 hoa nở liên 

tiếp vào Xuân, Hạ. (L) 
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• Dracula fuligifera, dò hoa dài 4-5 phân, hoa to 4 phân nở chiếc một, 2-3 chiếc liên tiếp 

nở vào mùa Xuân và Thu. (L) 

• Dracula incognita, dò hoa dài 9-11 phân, hoa nở chiếc một, liên tiếp 2-3 chiếc nở vào 

mùa Xuân. (L) 

• Dracula ligiae, dò hoa dài 7 phân lên thắng, hoa to 6-7 phân,nởchiếc một, liên tiếp  

2-3 chiếc vào mùa Xuân và Thu. (L) 
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• Dracula lotax, dò hoa dài 5-8 phân mọc thẳng, hoa một chiếc ngang 2 dài 8 phân, nở vào 

mùa Xuân. (L) 

• Dracula polyphemus, dò hoa dài 10 phân, 

hoa to 13-15 phân nở chiếc một, liên tiếp  

2-3 chiếc nở vào mùa Đông-Xuân. (A, L) 

 

 

 

 

 

 

 

          Dracula lotax         Dracula polyphemus ‘Angelʼ AM/AOS 
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CÁCH TRỒNG 

 

Lan mặt quỷ  thường đòi hỏi: 

1. Nhiệt độ lạnh hay vừa, tuy nhiên cũng có giống chịu được nóng, nhưng không quá nóng 

trong thời gian lâu dài. 

2. Ánh sáng thật ít khoảng 600-1500 ánh nến, tức là tối hơn lan Hài. 

3. Cần phài thật thoáng gió. 

4. Ẩm độ cần từ 70-90%. 

5. Trồng với rêu (Sphagnum moss) trong rỏ gỗ hay nhựa, hoặc cột vào khúc cây để dò hoa 

có thể đâm ngang chui xuống dưới được. 

6. Tưới bằng nước mưa hoặc nước đã lọc (RO system) lan không chịu được nước máy có 

nhiều cặn. 

7. Phân bón nên dùng phân có chỉ số ngang nhau thật thấp như 10-10-10 và pha thật loãng 

và bón mỗi tháng 1-2 lần.  

Xin các bạn hãy trồng thử xem sao.        
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