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Trồng Lan Trên Mảnh Gỗ
Cuối Xuân, đầu Hạ là thời gian tốt nhất để thay chậu, tách nhách hay buộc những cây lan trên
miếng gỗ bởi vì lúc này cây bắt đầu đâm chổi mọc rễ.
Mùa Xuân năm nay, tôi có cây Papilionanthe pedunculata (Lan bướm Long Châu) và mấy
Bulbophyllum cần phải trồng lại. Tôi muốn trồng trên khúc gỗ cho thích hợp hơn là trồng trong
chậu.
Có người cho rằng những nhánh lan trồng trên gỗ không cần phải thay, nhưng trên thực tế khi
cây quá lớn, miếng gỗ không còn đủ chỗ cho cây bám vào hoặc những thân, rễ già chiếm hết
chỗ, cây non mọc ra không bám rễ vào đâu được. Có người thắc mắc không biết trồng lan trên
khúc cây bưởi, hay cây nhãn được hay không ? Theo tôi, trồng trên gỗ nào cũng được, miễn là
vỏ cây cần hơi nhám để rễ lan bám vào dễ dàng và điều quan trọng là đừng mau bị mục nát, hay
bong vỏ sau một thời gian quá ngắn. Nên nhớ: “Nước mưa là cưa trời.”
Thông thường người ta khuyên nên trồng trên miếng vỏ cây làm nút chai (Cork slab) hay khúc
cây dương sỉ (Tree fern slab) vì miếng cork slab rất bền, còn khúc dương sỉ có nhiều khe nhỏ rất
tốt cho rễ chui vào nhưng cũng dễ vỡ vụn. Nhưng những thứ này khá đắt mà lại khó tìm chỗ
bán.
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Với những cây Bulbophyllum, mỗi cây tôi trồng theo một cách khác nhau:
•

Cây Bulbophyllum sikimense tôi trồng trên míếng vỏ cây nút chai sẵn có. Mới đầu bỏ rêu
(sphagnum moss) lên trên mặt, rồi cắt các nhánh Bulbophyllum (tối thiểu 3 nhánh), rồi
lấy giây cước câu cá nhỏ (4 lbs) quấn chặt lại.

•

Cây Bulbophyllum orientale (VN) và cây Bulbophyllum pardalotum trồng trên cành nho
khô có quấn thêm một lớp rêu dầy rồi buộc lan ở bên ngoài như hình bên dưới.
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Vì không còn vỏ cây cho cây Cirrhopetalum Elizabeth Ann 'Buckleberry', nhân thấy có miếng
ván dăm bào (Oriented Strand Board , OSB) vất lay lóc sau nhà mấy năm trời mặc cho mưa nắng
dãi dầu, mà vẫn không mục nát, nên tôi nghĩ tại sao lại không dùng để buộc cây lan trên đó cho
đỡ tốn tiền. Nếu có mục, ít ra cũng phải 3-4 năm nữa, khi đó ta lại thay có sao đâu mà phải ngại
ngùng. Tôi bèn cắt mấy miếng, rồi khoan thêm lỗ để cho dễ ngấm nước laị thêm thoáng gió, sau
này rễ lan lại có chỗ bám vào.
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Với cây Papilionanthe pedunculata, một giống lan đơn thân rễ mọc theo thân cây, đòi hỏi thoáng
gió và ẩm độ cao. Vì cây này rất quý hiếm khó lòng mua đuợc ở Hoa Kỳ cũng như ở miền Cali
nắng nóng, khô cằn mà khu nhà tôi gió thổi lồng lộng, nên đã cắt tặng cô Phạm Hảo ở Seattle và
anh Ngô quý Tạo nuôi trong nhà kính. Những nhánh này đều sống tốt đẹp thân lớn như thân cây
Papilionanthe teres. Nhìn thấy cây mình trồng khẳng khiu như chiếc đũa mà lại sót sa. Tôi lấy
mấy miếng gỗ dăm bào và 2 khúc cây dương sỉ bắt ốc lại với nhau rồi bỏ rêu vào giữa rồi cột cây
lan lên trên hy vọng khi tưới nước sẽ giữ được độ ẩm lâu hơn.

Hy vọng rằng mùa hoa sắp tới, những cây lan này sẽ cho nhiều bông hoa đẹp đẽ hơn là những
năm về trước.
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