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Phalaenopsis japonica
Một vài bạn hỏi: Phalaenopsis japonica có phải là một cây lan hồ điệp mới không và Việt Nam
chúng ta có hay không?
Xin trả lời rằng cả hai điều đều là không.

American Orchid Society
Phalaenopsis japonica là một cây lan nhỏ, 5-7 chiếc lá to bản chừng 3 phân, dài 6-8 phân. Hoa
to 2 phân, mọc từ 2-5 chùm, dài 15-18 phân, nở vào mùa Xuân, hương thơm nhẹ.
Cây lan này mọc ở quần đảo Okinawa, Oki và Ryukyu, Nhật Bản và miền nam Hàn Quốc.
Vào năm 1863, nhà thực vật học Linden và Rachenback đặt tên là Aerides japonicum. Đến năm
1881, Linden lại đổi thành Angreacum japonicum, sau đó M.H.Li, Z.j.Liu và S.R. Lan lại đổi ra
Hygrochilus japonica vào năm 2014. Năm 1974, Garay và H.R. Sweet đổi thành Sedirea
japonica, viết ngược chữ Aerides. Năm 2014, Kocyan & Schuiteman lại đổi ra thành
Phalaenopsis japonica.
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Cách trồng cây này gần giống với Phalaenopsis. Nên trồng trong các chậu nông đáy, nhiều lỗ
thoát nước. Trộn Phagnum moss, với vỏ thông nhỏ và perlite.
Lan không chịu được quá nóng và quá khô. Ban ngày từ 78-88°F (21-31°C). Ban đêm 66-73°F
(19-23°C), mùa Hè đừng nóng quá 90°F hay 32°C và cũng không được lạnh dưới 40°F hay 4°C.
Lan ưa thoáng gió nhưng độ ẩm cần tới 75-80%, và đó là một sư khó khăn nếu trồng ở ngoài
trời. Tưới thật nhiều và bón phân thật loãng vào mùa Hè, bớt dần vào mùa Thu, chỉ cần giữ cho
ẩm và ngưng bón vào mùa Đông. Tuy nhiên đời sống cây lan này chỉ được 4-5 năm mà thôi.
Hiện nay người ta đã lai giống Vandopsis parishii với Phalaenopsis japonica và cho ra đời một
cây lan tuyệt đẹp.

Cây lan mới còn có tên là Little One nhưng chưa được cầu chứng. Vì lai giống với Vandopsis
nên cây lan lại có kích thước lớn hơn và vì lai giống bằng hạt cho nên không phải cây nào cũng
có mầu sắc rực rỡ như hình trên.
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