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Encyclia citrina, Một Cây Lan Khó Trồng
Ngày 18 tháng 5 vừa qua, chị Kha Trang đã mang đến hội 2 cây lan khó trồng, đó là cây
Dendrobium Stardust ʻFirebirdʼ chị đã mang tới vào năm 2014 và một cây lan mới, Encyclia
citrina, có lẽ xuất hiện lần đầu tiên tại hội trường HLVN.
Cây Dendrobium Stardust ʻFirebirdʼ là cây lai giống giữa cây Dendrobium unicum (Ớt chẻ) và
cây Dendrobium Ukon do N. Asai Nobuyuki cầu chứng vào năm 1986. (Xin xem chi tiết trong
bài Dendrobium Stardust ʻFirebirdʼ đã đăng trên hoalanvietnam.org vào năm 2014.)
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Encyclia citrina là một cây lan nguyên giống (specie) mọc từ phía nam Mễ Tây Cơ cho tới các
quốc gia vùng Trung Mỹ. Đặc điểm của cây lan này là hoa mầu vàng sáng, mọc chúc xuống,
thơm ngào ngạt hương chanh.
Thông thường một khóm Encyclia chỉ có 1-2 bông hoa và nhiều lắm là 3-4 bông nhưng cây lan
của chị Trang lại ra tới 6 hoa là một điều hiếm có nên đã được anh Ngô Ngọc, một hội viên mới,
chọn lựa trong số khoảng 50 cây lan đủ mầu đủ giống. Sau đó lại được toàn thể hội viên bầu
chọn là cây lan đẹp nhất trong tháng.
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Chị Trang cho biết đã mua 2 cây lan này từ 6-7 năm trước, nhưng mãi tới năm nay cây Encyclia
citrina mới ra hoa còn cây Den. Stardust ʻFirebirdʼ năm nào cũng có hoa nhưng không trùng vào
ngày họp.
Thông thường những cây lan chúng ta mua về chỉ có hoa được một vài năm, sau đó cây lan tàn tạ
và chết dần chết mòn cho nên. Chuyện này chỉ là thường tình vì khi mua hoa, đa số chỉ chú ý
đến:







Mầu sắc của bông hoa 40%
Hiếm lạ hay không 20%
Giá cả 10%
Nhiều hoa hay ít 10%
Hình dáng và thân, lá 10%
Khỏe mạnh 10%

Vấn đề chính là xuất xứ của cây lan liên quan đến thời tiết, độ ẩm cũng như sự đòi hỏi về cách
trồng lại ít khi được chú ý tới.
Thí dụ như:


Dendrobium Stardust ʻFireBirdʼ đòi hỏi mùa Hè không nóng quá 90°F hay 32°C, phải
có một thời gian ngủ nghỉ rõ rệt, nghĩa là thời tiết phải lạnh xuống, ngưng hẳn việc
bón phân và giảm tưới nước chỉ 1-2 lần trong một tháng cho tói khi cây ra nụ.



Encyclia citrina đòi hỏi ban ngày không nóng quá 80°F hay27°C và ban đêm không
lạnh dưới 52°F hay 11°C. Lan ưa ẩm độ cao 70-75% vào mùa Hè và 50-60% vào mùa
Xuân. Mùa Hè tưới nước 3-5 lần một tuần, đợi khi khô rễ mới tưới, mùa Đông bớt tưới
nước và đừng để quá khô.

Lý thuyết là như vậy, nhưng thực hành mới khó, bởi vỉ
khi hỏi: Ai đã từng có 2 cây lan này? Có khoảng trên 10
cánh tay giơ lên, nhưng khi hỏi có bao nhiêu cây lan còn
sống mọi người đều ngồi yên bất động kẻ cả nhưng
người được xếp vào hàng cao thủ.
Muốn biết rõ chị Kha Trang đã nuôi dưỡng 2 cây lan khó
trồng này ra sao, xin hãy tới nghe chị kể lại kinh nghiệm
trong phiên họp ngày 15 tháng 6 tới này.
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