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Để Lan Riêng Biệt
Trời đã bắt đầu vào Thu, đây là lúc chúng cần phải chú ý đến những cây lan ngủ trong mùa
Đông. Vào thời gian này cây cần dự trữ năng lượng để ra hoa vào mùa Xuân tới cho nên lá bắt
đầu vàng và rụng đi. Cũng vào thời gian này những lá già của nhiều loài lan khác như Oncidium,
Stanhopea cũng rụng bớt đi.
Vì vậy khi thấy những cây lan thuộc các loài: Cynoches, Catasetums và Dendrobiums vàng lá và
dần dần rơi rụng hết, chúng ta cũng không nên e ngại. Không còn nhiều lá cho nên không cần
nhiều nước, cho nên chỉ cần tưới một tuần một lần và bón phân một tháng một lần là đủ.

Dendrobium heterocarpum

Dendrobium findlayanum
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Vào mùa Đông, trời lạnh xuống cây sẽ ở trong tình trạng ngủ để chuẩn bị ra nụ cho nên không
cần tưới nước hay bón phân mà chỉ cần vài ba ngày phun nước một lần cho thân cây bớt khô cằn
nhăn nheo lại. Nếu vẫn tưới bón mà trời lạnh quá, rễ cây sẽ bị thối.
Ngặt một nỗi trong vườn lan của chúng ta lại có nhiều loài lan khác biệt vẫn cần phải tưới bón
như Cattleya, Cymbidium, Paphiopedilum v.v... cho nên chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý đến
những cây Dendrobium vì nếu tưới liên tục cây sẽ bị thối rễ hay ra cây keiki chứ không ra hoa.
Dendrobium được tạm chia ra làm 2 nhóm:
RỤNG LÁ
Gồm những cây như: Den. anosmum, Den. aphyllum, Den. wardianum, Den. pendulum, Den.
parishii, Den. primulinum, Den. hertocarpum v.v... Vào mùa Thu, những cây lan này lá bắt đầu
vàng và rụng, lúc này cần ngưng hẳn việc tưới nước và bón phân. Nhưng nên phun nước vài
ngày một lần và để lan vào chỗ khô ráo. Nếu lan bị sũng nước và lại bị lạnh dưới 40°F hay 4°C
sẽ bị thối rễ.
Để tránh tình trạng này nhiều người đã nghĩ ra cách treo chậu lan nằm ngang cho khỏi bị đọng
nước. Vào cuối mùa Đông, những cây lan này bắt đầu nhú nụ, việc tưới nước cho cây bắt đầu trở
lại nhưng tưới rất ít. Khi nụ đã lớn và sắp nở hoa cần phải tưới nhiều hơn và giữ cho cây không
được khô rễ.
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XANH LÁ
Gồm những cây như: Den. chrysotoxum, Den. farmeri, Den. densiflorum, Den. jenkinsii, Den.
lindleyi, Den. antennatum, Den. phalaenopsis v.v... Những cây lan này vẫn còn cần đến nước,
nhưng tưới rất ít, khoảng 1-2 tuần một lần và không cần bón phân vì thời gian này cây non không
mọc. Khi lan nhú nụ nên tưới thường xuyên hơn.

Dendrobium farmeri

Dendrobium antennatum

Nếu có thể, chúng ta nên để lan riêng biệt từng loài cho dễ tưới bón hơn. Nếu không có chỗ,
nên dùng miếng vải hay que nhựa có mầu sắc đánh dấu những cây không cần tưới nước hay tưới
rất ít.
Tại miền Nam California, thời tiết trái ngược hẳn với VN hay các nước ở vùng nhiệt đới mùa Hè
khi cây mọc mạnh, cần đến nước lại không có một giọt mưa. Trái lại mùa Đông, trời lạnh có khi
xuống tới mức đông đá lại mưa dầm dề. Vì vậy những cây Dendrobium cần được để vào chỗ có
mái che để bảo vệ cho cây không bị ướt sũng.
Mặc Lan
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