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Cây Trúc Lan của Tôi, Dendrobium hancockii
Năm nay, mùa Đông ở California dường như dài hơn, lạnh hơn và mưa cũng dai dẳng nhiều
ngày làm cho vườn cây luôn luôn ẩm ướt. Vào mùa này, những người trồng lan rất ngại những
cơn mưa to, gió lớn làm cho chậu lan lúc nào cũng ướt sũng những nước làm cho rễ và cây non
bị ủng thối, nhất là những loài lan ở các vùng nhiệt đới như Thái Lan, Việt Nam, Brazil v.v…
Tôi có một chậu Den. hancockii với cái tên Trúc lan tuyệt đẹp. Xin đừng nhầm lẫn với những
cây Epidendrum hay Arundina mà bên nhà cũng gọi là Trúc lan. Trúc lan thân mọc thẳng, có
những đốt to tròn như cây trúc đen, lá mọc đối cách, hoa mầu vàng đậm, thơm như mùi mật ong
và rất đẹp. Sở dĩ tôi thích cây lan này vì trước đây tôi có môt cây lan tuy nhỏ nhưng rất nhiều hoa
và đã chiếm giảỉ Lan Việt Đẹp Nhất tháng 5, năm 2010.

Tháng 6, bác sĩ Đào Hữu Anh và anh Phạm Văn An, mỗi ngươì đều mang tới một chậu Trúc lan
to lớn, đầy những bông hoa vàng rực rỡ, nên chúng tôi ai ai cũng ao ước có một cây lan như vậy.
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Trong bài này, tôi xin chia sẻ cùng các bạn cách nuôi trồng cây lan quý có lẽ “khác thường” của
tôi, ngược lại với những gì trong sách vở.
Theo “ông thầy” thì: “Mùa Đông ta nên bớt tưới nước, bón phân cho cây và không nên rời từ
chỗ này sang chỗ khác.ˮ Nhưng tôi đã làm ngược lại mà chậu lan của tôi vẫn phát triển rất mạnh,
cây con bụ bẫm và đang có những nụ hoa be bé trên cành.
Tháng giêng ở Westminster, nhiệt độ rất lạnh và là tháng lạnh nhất trong mùa Đông, có đêm
nhiệt độ xuống thấp tới 40-42°F. Ban ngày thỉnh thoảng lại có gió chướng Santa Ana, cây cối
trong vườn ngả nghiêng, trốc gốc, chậu cây lăn lóc, và không khí lại khô như rang. Tôi tưới rất
nhiều, hầu như mỗi ngày, có lẽ là sân sau của tôi quá trống trải chăng? Cho nên dù là mùa Đông
cây con của tôi vẫn mọc mạnh mẽ, rễ non đâm ra tua tủa nên tôi buộc lòng phải tưới nước và bón
phân giúp cho cây con phát triển tốt.
Sau những ngày trời âm u, khi nắng lên trời không ấm lắm nhưng tôi mang cây ra chỗ có ánh
nắng sưởi ấm cho cây dù chỉ là vài giờ ngắn ngủi cũng đủ cho cây hấp thụ được ít nhiều ánh
nắng hiếm hoi trong mùa Đông lạnh lẽo. Có những hôm tôi dời qua, dời lại tìm nắng ấm cho cây
tới 3-4 lần. Theo bài vở ông thầy nói “không nên dời chỗ, động gốc cây sẽ không phát triển tốtˮ?
Bài vở nói không được dời thì tôi lại dời, bài vở nói không được tưới nước nhiều vào mùa Đông,
thì tôi lại tưới nhiều và lại còn bón phân thường xuyên nữa chứ!

2

Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Có lẽ không ít người nuôi trồng hoa lan cho rằng
tôi lập dị, xin thưa rằng tôi nuôi trồng chậu lan
theo tình trạng của nó vì vào mùa Đông mà nó
vẫn phát triển mạnh. Bộ rễ vẫn còn phát triển rất
tốt thì tôi vẫn phải tưới nước và bón phân đầy đủ
để giúp cho cây tăng trưởng. Nhưng khi tưới
nước và bón phân mà không có nắng thì rễ sẽ bị

ủng thối khi gặp lạnh và chính vì thế nên phải
mang cây ra chỗ nắng để cho chậu ráo nước trước
khi trời tối. Nhưng ác nghiệt thay, mùa Đông lại
không có nắng nhiều, mặt trời lai xoay sang
hướng khác, bắt buộc tôi lại phải dời chỗ nhiều
lần cho chậu hưởng chút ánh nắng hiếm hoi cũng
như giúp cho cây hấp thụ được nhiều quang hợp.
Vì vậy, dù là trong mùa Đông cây Den. hancockii của tôi vẫn phát triển rất tốt, cây con bụ bẫm lá
mọc xanh rì trong mùa Đông lạnh lẽo. Đây là cách nuôi trồng nghịch lý khác thường của tôi, xin
chia sẻ cùng các bạn. Tuy nhiên các bạn có nhiều chậu lan và chậu quá lớn thì cách này e rằng
cũng không áp dụng được và cũng tùy vào trường hợp cây lan của bạn loại gì, có thích hợp với
nhiều nước và có thích ánh nắng trực tiếp hay không?
Các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy áp dụng, kẻo lan của bạn mà chết rồi đổ thừa theo cách của
tôi thì cũng tội nghiệp lắm.

Violet Pham
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