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Anh Viết Tên Em!
Anh viết tên em trên lá trên hoa
Anh viết tên em trong trái tim ...
Chẳng cần anh viết tên em trong con tim trai đá của anh, nhưng rất buồn vì anh đã quá hờ
hững sau khi chúng em đã hoa tàn, nhị héo.
Không buồn làm sao được, vào Hội Hoa Lan cả
4-5 năm nay mà khi viết tên em anh vẫn còn lơ lửng con
cá vàng hay trật lơ, trật lất. Anh ngụy biện rằng tên La
tinh thật là khó nhớ, thế mà tên những cô bồ cũ như:
Mộng Tuyền, Phượng Thuý, Thùy Dương anh thuộc làu
làu. Không những thuộc tên mà còn nhớ rõ vóc dáng, làn
môi, khóe mắt, tính tình và giọng nói của từng người
một và xa hơn nữa là những vòng... lẩn quẩn.
Chẳng phải là em ghen ngược nhưng khi nghe
anh tả về em và lũ bạn thân làm em thấy phát ngượng.
Ai đời lại tả: cái cô mặc áo tim tím hay cái váy vàng
vàng, cái dáng cong cong, cái thân bầu bầu nghe như hoc trò lớp sơ học tả cảnh.
Người ta nói: “Văn là người” và trong việc chơi lan, chỉ nghe vài câu người ta sẽ hiểu anh đã
tới trung học hay chưa? Hay là vẫn còn lẹt đẹt ở lớp 3 lớp 4?
Theo sư nhận xét thô thiển của em:
Viết tên cho lan chỉ vào lớp sơ đẳng bởi vì
thông thường các vườn lan dếu có in tên cơ sở
thương mai của họ vào mặt trước. Mặt sau có
ghi tên cây lan, nếu họ quên ta nên hỏi họ và
ghi vào để chúng ta còn biết cây đó là cây gì?
TẠI SAO CẦN PHẢI BIẾT TÊN CÂY LAN
Thực ra biết tên cây lan có nhiều điểm lợi:
1. Chứng tỏ trình độ hiểu biết của mình.
2. Dễ dàng tìm hiểu cách nuôi trồng của loài
lan đó. Bởi vì mỗi loài lan đòi hòi nhưng điều
kiện nuôi trồng khác nhau.
VIẾT TÊN CÂY LAN
Biết tên cây lan là một chuyện, nhưng viết tên cây lan là một chuyện khác. Muốn viết tên lan
cho đúng, thực ra cũng chẳng khó khăn gì, nhưng nhớ được tên là cả một vấn đề và vấn đề này đòi
hỏi thời gian và sự quyết tâm. Nếu viết tên lan vào tấm thẻ nhựa rồi bưộc hay cắm vào chậu anh sẽ có
nhiều điều tiện lợi:
• Chứng tỏ anh là người biết chơi lan, có “Văn Hóa Lan” chứ không phải là dân “I tờ rít”.
• Sau khi hoa tàn còn biết chúng em là ai? Tên họ là gì?
• Dễ dàng nhớ hơn.
• Biết rằng gặp chúng em ngày nào? ở đâu?
• Thời gian cần phải săn sóc chúng em (thay chậu).
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Những tấm thẻ bằng nhựa này to nhỏ, dài ngắn đủ cỡ đủ mầu mà giá khoảng 4-5$ cho 100
chiếc tha hồ mà viết.
Nên nhớ, tên chúng em tuy hơi dài nhưng chia làm 2 nhóm. Nhóm đầu là họ hay loài
(Genus), nhóm thứ 2 là tên hay là giống (species hay
hybrids) như:
Aerides, Cattleya, Phalaenopsis cũng như họ An họ Cù
hay họ Phạm. Aerides falcata, Aerides rosea, Cattleya
bowringiana cũng như: An văn Bá, Cù kim Lan v.v.v..
Có một điều cần phải chú ý, nếu là những cây nguyên
giống (species) phải viết chữ nghiêng như trên mới là
đúng cách. Còn nếu là cây lai giống viết chữ hoa và
thẳng. Thí dụ: Cym Fifi ‘Harry’, Lc. Mary Song, Pot.
Little Toshie ‘H&R’ v.v.. (Xin xem chi tiết trong bài
Đặt tên cây lan của Ngô Long).
Sau khi viết tên cây, nên ghi thêm năm tháng chúng ta mua cây, và mặt sau tấm thẻ ta có thễ ghi
tháng và năm chúng ta thay chậu hoặc tách cây để biết rằng đã thay chậu được bao nhiêu lâu.
Dưới đây là chữ viết tắt của một số tên cây lan nguyên giống:
Asctm. = Ascocentrum
Aer. = Aerides
B. = Brassavola
Brs. = Brassia
Bro. = Broughtonia
C. = Cattleya
Cym. = Cymbidium
Den. = Dendrobium
Diacm. = Diacrium
Dor. = Doritis

Enc. = Encyclia
Epi. = Epidendrum
L. = Laelia
Onc. = Oncidium
Paph. = Paphiopedilum
Phal. = Phalaenopsis
Schom. = Schomburgkia
S. = Sophronitis
V. = Vanda

Những cây lai giống viết tắt như sau:
Ascda. = Ascocenda (vanda x ascocentrum)
Bc. = Brassocattleya (brassavola x cattleya)
Blc. = Brassolaeliocattleya (brassavola x laelia x cattleya)
Ctna. = Cattleytonia (cattleya x broughtonia)
Dtps. = Doritaenopsis (doritis x phalaenopsis)
Epc. = Epicattleya (epidendrum x cattleya) or (encyclia x cattleya)
Iwan. = Iwanagara (brassavola x cattleya x diacrium x laelia)
Lc. = Laeliocattleya (laelia x cattleya)
Pot. = Potinara (Brassavola x laelia x cattleya x sophronitis )
Sc. = Sophrocattleya (sophronitis x cattleya)
Slc. = Sophrolaeliocattleya (sophronitis x laelia x cattleya)
Đọc đến đây coi như là anh đã qua đươc lớp nhất, xin cố gắng Học, Hỏi, Hiểu, Hành và
chuẩn bị gặp chúng em ở lớp Đệ Thất.
Trần Nhã Lan

