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Lan Hoa Bí Pháp 2 
 

 

Xin hãy chọn câu trà lời đúng nhất:  
 
1.    Lan Hồ Điệp tên khoa học là: 

a.  Dendrobium.  

b.  Vanda.  

c.  Paphiopedilum.  

d.  Phalaenopsis. 
 
2.    Phong lan là loại lan: 

a.  Mọc ở dưới đất.  

b.  Mọc ở trên đá.  

c.  Mọc trên cành cây.  

d.  Mọc trên miếng gỗ. 
 
3.    Rhynchostylis gigantea là lan: 

a.  Giáng hương.  

b.  Ngọc Điểm.  

c.  Huyềt nhung.  

d.  Phượng vĩ. 
 
4.    Việt Nam có khoảng: 

a.  100 Giống lan.  

b.  500 Giống lan.  

c.  1000 Giống lan.  

d.  1500 Giống lan. 
 
5.    Cây lan đặc hữu của Việt Nam là cây: 

a.  Cattleya aurea.  

b.  Paphiopedilum delenatii.  

c.  Vanda coruela.  

d.  Dendobium speciosum. 
 
 

6.    Lan hay bị chết là vì: 

a.  Nóng quá.  

b.  Lạnh quá.  

c.  Bón ít phân quá.  

d.  Tưới nhiều quá. 
 
7.    Muốn cho lan mọc mạnh bón bằng phân: 

a.  15-5-5  

b.  Mầu vàng.  

c.  10-30-20  

d.  Mầu xanh. 
 
8.    Dung lượng phân bón tốt nhất cho 1   
       gallon nước là: 

a.  Một muỗng cà phê.  

b.  Nửa muồng canh.  

c.  ¼ muỗng cà phê.  

d.  ¼ muỗng canh. 
 
9.    Mùa đông nên bón phân: 

a.  Hàng tuần.  

b.  Hàng tháng.  

c.  Ngưng bón phân.  

d.  20-20-20 
 
10.   Lan Phalaenopsis thích hợp nuôi: 

a.  Trong nhà.  

b.  Ngoài trời.  

c.  Trong bóng mát.  

d.  Chỗ nào cũng được. 
 
11. Loài lan nào cần tưới nước hàng ngày: 

a.  Laelia.  

b.  Cymbidium.  

c.  Paphiopedilum.  

d.  Vanda. 
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12.  Mùa hè nên tưới nước vào: 

a.  Buổi sáng sớm.  

b.  Buổi tối.  

c.  Buổi trưa.  

d.  Buổi chiều. 
 
13.  Khi tưới nên tưới: 

a.  Ở dưới gốc.  

b.  Tưới ở trên ngọn.  

c.  Tưới đi rồi tưới lại.  

d.  Đừng tưới quá nhiều. 
 
14.  Lan ưa ánh nắng: 

a.  Buổi sáng.  

b.  Buổi trưa.  

c.  Buổi chiều.  

d.  Nắng suốt ngày. 
 
15.  Lan không ra hoa vì: 

a.  Thiếu phân bón.  

b.  Thiếu nước.  

c.  Thiếu ẩm độ.  

d.  Thiếu ánh nắng. 
 
16.  Lá lan mầu xanh vàng là triệu chứng: 

a.  Cây bị bệnh.  

b.  Thiếu phân bón.  

c.  Bị lạnh.  

d.  Bình thường. 
 
17.  Lá lan xanh thẫm và cong quẹo hãy: 

a.  Bón thêm phân có nitrogen cao.  

b.  Đưa ra chỗ có ánh nắng.  

c.  Tưới thêm nước.  

d.  Thay chậu. 
 

18.  Loại lan nào không ưa thay chậu: 

a.  Dendrobium.  

b.  Cymbidium.  

c.  Phragmipedium.  

d.  Phalaenopsis. 
 
19.  Khi nào cần phải thay chậu ngay: 

a.  3 năm một lần.  

b.  Mỗi năm một lần.  

c.  Khi thấy có dấu hiệu khả nghi.  

d.  Khi chậu đã quá chật. 
 
20.  Trước khi thay chậu cần phải: 

a.  Rửa chậu cho thật sạch.  

b.  Bón phân.  

c.  Tách cây ra.  

d.  Ngâm vỏ cây tối thiểu 24 giờ. 
 
21.  Khi thay chậu xong hãy: 

a.  Để cây ra chỗ có gió.  

b.  Để cây vào bóng mát.  

c.  Để cây ở chỗ có nắng sớm.  

d.  Ngưng tưới trong 3 tuần. 
 
22.  Lan nữ hài ưa trồng bằng vỏ cây: 

a.  Lớn.  

b.  Vừa.  

c.  Nhỏ.  

d.  Rêu. 
 
23.  Tại sao nụ hoa bị úa vàng: 

a.  Nóng quá.  

b.  Thay đổi nhiệt độ đột ngột.  

c.  Lạnh quá.  

d.  Gió quá. 
 



Hội Hoa Lan Việt Nam  www.hoalanvietnam.org/ 
 

24.  Lá lan bị chun xếp là vì: 

a.  Thiếu nước.  

b.  Thiếu phân.  

c.  Thiếu độ ẩm.  

d.  Thiếu gió. 
 
25.  Lá lan bị mềm và nhăn nheo vì: 

a.  Thiếu nắng.  

b.  Thối rễ.  

c.  Thiếu độ ẩm.  

d.  Quá nhiều phân bón. 
 
26.  Loài lan nào cần phải tưới ngay sau khi  
       sang chậu: 

a.  Vanda.  

b.  Cattleya.  

c.  Phalaenopsis.  

d.  Phaphiopedilum. 
 
27.  Cây lan nào chịu lạnh hơn cả: 

a.  Cymbidium lowianum.  

b.  Miltonia rozelii.  

c.  Dendrobium australia.  

d.  Cattleya. 
 
28.  Loài lan nào không chịu được lạnh: 

a.  Phalenopsis.  

b.  Vanda.  

c.  Oncidium.  

d.  Laelia. 
 
29.  Loài lan nào ưa trồng trong chậu chật hẹp: 

a.  Zygopetalum.  

b.  Aerides.  

c.  Dendrobium.  

d.  Lycaste. 

30.  Loài lan nào cần thay chậu tối thiểu 2 năm: 

a.  Paphiopedilum.  

b.  Phalaenopsis.  

c.  Vanda.  

d.  Encyclia. 
 
31.  Không nên cắt dò hoa sau khi tàn: 

a.  Hồ điệp.  

b.  Lan Đất.  

c.  Vũ nữ.  

d.  Kim điệp. 
 
32.  Giáng hương tên khoa học là: 

a.  Aerides odorata.  

b.  Rhynchostylis gigantea.  

c.  Dendrobium nobile.  

d.  Renanthera coccinea. 
 
33.  Cây lan Việt Nam nổi danh nhất trên thế giới: 

a.  Paphiopedilum vietnamense.  

b.  Dendrobium amabile.  

c.  Dendrobium trantuanii.  

d.  Paphiopedilum delenatii. 
 
34.  Cây lan đặc hữu của Việt Nam là cây lan: 

a.  Dendrobium chrysotoxum.  

b.  Rhynchostylis gigantea  

c.  Paphiopedilum helenae.  

d.  Paphiopedilum willosum 
 
35.  Renanthera coccinea là tên khoa hoc của lan: 

a.  Hạc vĩ.  

b.  Huyết nhung.  

c.  Hoàng thảo.  

d.  Chu đinh. 
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36.  Bạn gia nhập Hội Hoa Lan vì: 

a.  Muốn học cách trồng lan.  

b.  Gặp thêm bạn bè mới.  

c.  Tìm hiểu những cây lan VN.  

d.  Có một thú vui tao nhã. 
 


