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Oncidium equitant hay Tolumnia? 
 

 

Từ lâu loài lan này vẫn được gọi là Oncidium equitant thường 

mọc tại quần đảo Caribbean. Trong môi trường thiên nhiên, nơi 

đây khí hậu rất ấm áp và có ẩm độ cao cho nên rất thích hợp với 

các loài lan. 

Được gọi là Oncidum equitant vì lá của cây lan này được xếp như 

nan quạt. Đây là một loài phong lan nhỏ gọn, không có củ bẹ 

(pseudobulb) lá dài trung bình 4-6" hay 10-15 cm. Dò hoa mọc từ 

kẽ lá gần dưới gốc, dài chừng 10-15 cm. Hoa giống hệt như các 

giống Oncidium khác nhưng nhỏ hơn, mầu sắc rực rỡ và có đặc 

điểm là hoa nở gần như quanh năm. Hoa tuy nhỏ nhưng khá lớn 

nếu so với thân và lá cây.  

Năm 1986, Guido Braem tách loài lan này ra khỏi chi Oncidium 

và đặt tên là Tolumnia, nhưng nhiều người vẫn không công nhận 

tên này, nhất là các cây lai giống vẫn được gọi là Oncidium.  

 

CÁCH TRỒNG 

 

NHIỆT ĐỘ 

Trồng lan trong nhiệt độ từ 55°F vào ban đêm (hay 12.8°C) và 90°F vào ban ngày (hay 32.2°C). 

Lan có thể chịu được nhiệt độ cao hơn nếu độ ẩm cũng cao hơn và có thể chịu lạnh thấp hơn nếu 

giữ cho khô ráo.  

 

ÁNH SÁNG 

Lan thích nhiều ánh sáng, từ 2000 tới 3000 ánh nến ngang với Cattleya. Lan không ra hoa chỉ vì 

nguyên do thiếu ánh sáng. 

 

 

 

 



Hội Hoa Lan Việt Nam   www.hoalanvietnam.org 
 

2 
 

TƯỚI NƯỚC 

Rễ lan rất kỵ với muối có sẵn trong nước, cho nên cần tưới bằng nước lọc (deonized hay reverse 

osmosis) hay nước mưa. Nên tưới vào buổi sáng và chỉ tưới lại khi chắc chắn rằng rễ đã hoàn 

toàn khô.  

 

BÓN PHÂN 

Chỉ bón phân khi thấy cây mọc, bón bằng phân 20-20-20 mỗi tuần một lần với ¼ hay ½ thìa cà 

phê cho 4 lít nước. Hay bón phân 30-10-10 mổi tuần một lần và tuần thứ 4, bón phân 10-30-20 

với liều luợng kể trên.  

 

THOÁNG GIÓ 

Lan cần thóang gió để tránh bệnh tật, nhưng tránh gió thổi mạnh và trực tiếp vào cây.  

 

ĐỘ ẨM 

Từ 50-70% Nên để cây trên khay nước hoăc phun nước vào cây cho có độ ẩm cao.  

 

CHẬU và VẬT LIỆU NUÔI TRỒNG 

Người ta ưa trồng lan bằng những chậu đất nhỏ khoảng 2" hay 5 cm. Chậu chỉ cần lớn hơn bộ 

rễ của cây lan một chút, trồng với 3 phần than, 4 phần rễ cây dương sỉ, 2 phần rêu 

sphangum moss và 1 phần perlite. Như vậy mổi tuần tưới 1-2 lần tùy theo độ ẩm và sự thoáng 

gió. Nếu cột lan vào mảnh vỏ cây, cũng không nên dùng vỏ cây quá lớn và không nên phủ rêu 

kín rễ. Tưới 2 -3 ngày một lần.  

 

LƯU Ý 

 Không nên tách cây ra nếu ít hơn 3 nhánh, hơn nữa lan không ưa đụng chạm đến rễ.  

• Sau khi hoa tàn không nên cắt bỏ dò hoa vì có thể nở hoa lần nữa, nhưng lan thường ra 

hoa ở các mầm mới.  

 Rệp vẩy hay sinh sản ở loài lan này và rất khó trị vì chúng trốn trong kẽ lá. 
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