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Trồng Lan Ascocenda, Arachnis và Vanda
Phần lớn những cây lan của tôi đều ở vào tình trạng bị bỏ rơi 3-4 năm trời.
Vật liệu nuôi trồng đã bị mục nát, rễ chiếc bị thối, chiếc mọc ra ngoài
thành chậu lai thêm lũ rệp sáp tàn hại. Nhưng cây lan vẫn chưa chết,
chứng tỏ ý chí khắc phục mọi tình huống để sống còn mạnh tới chừng nào.
• Cây Ascocenda Yim Sum Wah hoa đỏ hồng như xác pháo, được vợ tôi
yêu thích ngày nào cũng bị chung một số phận. Lấy cây ra khỏi chiếc
chậu đất, nhận thấy các rể phần lớn mọc ở cuối thân đã bị gẫy rập, tôi cắt
bỏ hết chỉ còn chừa lại một chiếc rễ duy nhất mới mọc. Sau khi phun thuốc sát trùng và trị rệp,
tôi chọn một chiếc chậu đất thấp nhưng rộng miệng. Sở dĩ tôi dùng chậu đất vì loại này thấm
nước và giữ độ ẩm chung quanh chậu, rễ lan sẽ bám vào đó. Hơn nữa loại chậu này nặng cho
nên không bị đổ, rất thích hợp với cây lan còn quá ít rễ.
Lấy một chiếc kẹp sắt để giữ cây cho vững, đặt cây lan ở vị trí giữa chậu và cột vào, đừng cho
gốc cây chạm vào đáy chậu để giữ trong tình trạng khô ráo khỏi bị mục nát.
Sau đó bỏ than củi cỡ lớn 3-4 phân và sơ dừa vào chậu.
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• Cây lan Bò cạp theo giáo sư Phạm Hoàng Hộ gọi là Tri thù, tên khoa học là Arachnis flos-aeris
khi mua dài chừng 1m, nay đã cao khoảng trên 3 m và đám rễ cũng dài chừng đó. Cho nên
không còn thích hợp với kích thước nhỏ bé của căn nhà kính diện tích rất khiêm tốn, nên phải
tìm cách thu lại cho gọn.
Cắt bỏ đám rễ quá dài, chỉ còn chừa lại những rễ có đầu xanh rồi phun thuốc Physan 20 để khử
trùng.

Dùng một chiếc chậu 2 gallon (8 lít) và cho một que sắt có bọc nylon dài trên 1 m vào giữa chậu
làm điểm tựa cho cây, rồi buộc cây vào đó. Cho rễ vào trong chậu, xong rồi bỏ thêm các vật liệu
trồng lan gồm: than củi, xơ dừa, cao xu mút (carpet padding) cắt vụn để giữ nước, miếng giấy tổ
ong (swamp cooler pad) để cho thoáng hơi. Không cần nén chặt và cho đầy chậu.
Sau đó dùng giây chằng cây sắt vào 4 miệng chậu, cho khỏi bị nghiêng ngả.
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• Cây lan Vanda Pat. Delight cũng vậy, rễ quá nhiều và không chịu nằm trong chậu mà lại bò ra
ngoài chứng tỏ các vật liệu bên trong đã mục nát không còn thoáng khí nữa. Mặc dầu cây đang
ra hoa, tôi vẫn quyết đinh thu gọn lại.
Dùng kìm cắt giây kẽm cho chiếc chậu đất rời ra. Cắt bỏ các rễ già đã khô héo, nhưng còn chiếc
chậu nhỏ nguyên thủy bằng plastic mầu đen không thể nào lấy ra được, đành phải để lại.

Chọn một chiếc chậu tròn rộng miệng, cho cây lan vào giữa rồi từ từ quấn rễ vào trong chậu theo
chiều kim đồng hồ, sau đó dùng giây chằng thân cây vào 4 miệng chậu để khỏi bị đổ nghiêng.
Phun thuốc Physan 20 rồi bỏ thêm các vật liệu giữ ẩm kể trên vào trong chậu.
Cây lan này một tháng sau hoa vẫn chưa tàn.
ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG
W = warm, nóng từ 60-90°F hay 15.6–32.2°C.
Ẩm độ: 60-70%.
Mùa hè tưới nước 2 ngày một lần hoặc mỗi ngày một lần nếu trồng ở ngoài trời.
Bón phân mỗi tuần 2-3 lần với phân 20-20-20 pha ½ thìa cà phê cho 4 lít nước rồi cho vào bình
phun sau khi tưới.
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