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Tại Sao Lan Chết?   
 

 

Tham dự cuộc hội thảo: Tại Sao Lan Chết ngày 20 tháng 7 vừa qua, tôi sực nhớ đến cây 

Mediocalcar decoratum mà người bạn mới tặng cho tôi hôm nào. Tháng trước tôi đã thấy nó có 

vẻ èo uột quá, không biết bây giờ ra sao? 

Mediocalcar decoratum là một cây lan nhỏ nhưng khá lạ lùng và đẹp mắt, cây vừa mới được 

trồng vào chiếc chậu men xanh trông rất 

đẹp. Mấy chiếc nụ nhỏ hứa hẹn những 

bông hoa với những cánh hoa vàng giống 

như trái lựu mầu đỏ thẫm nhưng chỉ nhỏ 

bằng hạt đậu nổi bật bên những chiếc lá 

xanh thẫm.  

Cách đây mấy năm, Nico Goosens, ông 

chủ vườn lan Lico Orchids, hội viên Hội 

Hoa Lan Newport Habor cũng tặng cho 

tôi một khóm nhỏ. Năm đó gian hàng 

của ông có bán một khóm rất lớn có lẽ đã 

trồng được 7-8 năm giá bán tới $55, mà 

tôi chỉ cần một khóm nhỏ để vào trong 

chiếc tủ kính (vivarium). Khi hỏi ông ta 

có khóm nào nhỏ hay không, ông cho 

hay chỉ có một khóm duy nhất đó mà 

thôi. Thấy tôi lưỡng lự, ông ta liền xẻ 

mấy nhánh đưa cho và nói là tặng cho 

người bạn lâu  năm, khi ông cùng tôi gia nhập hội Orange County Orchid ở Yorba Linda vào 

những năm cuối của thập niên 

1990. Được 3-4 tháng sau, cây 

này cũng chết ngắc. (Xin xem 

bài Mediocalcar decoratum).  

Về nhà vì bận việc, nên hơn 

một tuần lễ sau tôi mới nhớ 

đến cây lan này. Thì ôi thôi 

thực là tội nghiệp, cây lan tươi 

tốt hôm nào, nay bị thối gối, 

thối cành chỉ còn lơ thơ một 

vài cọng.  

Orchid Limited 

http://www.hoalanvietnam.org/6B3_ln/5mo/Mediocalcar-decoratum.pdf
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Vội vàng lấy cây ra khỏi chậu thì thấy cây được trồng trong một chiếc chậu sâu đáy với quá 

nhiều rêu sphagnum moss và đám rêu này ướt sũng những nước. Tai hại hơn cả là chậu cây này 

lại để dưới một vòi nước, cứ 4 ngày lại phun nước một lần. Vội vàng lấy cây ra khỏi chậu, tìm 

cách cứu chữa với hy vọng cây lan sẽ sống lại. 

Không còn tin tưởng vào 

trí nhớ đã bắt đầu tồi tệ của 

mình, tôi mở sách tìm lời 

chỉ bảo xem cách trồng cây 

này ra sao.  

Trong cuốn The Manual of 

Cultivated Orchid Species, 

một cuốn sách gối đầu 

giường của những người 

mê lan vào cuối thế kỷ thứ 

20. Tôi thất vọng vì chỉ  

có một giòng ngắn ngủi: 

“These orchid are best 

mounted and grown under 

shaded, humid conditions.ˮ 

Tạm dịch: Những cây lan này cách trồng tốt nhất là hãy cột nó vào một miếng gỗ, rồi để vào nơi 

râm mát và có ẩm độ cao.  

Sau đó tìm vào Internet thi thấy lời khuyên như sau:  

Hội Hoa lan Hoa Kỳ  

Nên trồng trên một miếng dương sỉ.  

Orchid Forum 

Kinh nghiệm cho biết rằng rễ cây 

sẽ bị thối khi bị ướt sũng. Tốt nhất 

là trồng trên miếng dương sỉ để 

nằm ngang, không có rêu ở dưới và 

tưới hàng ngày. 
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Travaldo’s Blog: 

Với lời khuyên khá đầy đủ: Cần trồng trong chậu nông đáy, hay rỏ gỗ (Basket) với giá thể thông 

thoáng như vỏ thông, rễ dương sỉ, than vụn trộn với perlite cho dễ thoát nước, chóng khô. Tốt 

nhất là trồng trên một miếng vỏ cây.  

Nói tóm lại cây lan trồng không đúng cách, chậu quá sâu, rể cần thông thoáng, lại bị chết ngộp 

trong đám bổi rêu sũng nước. 

 

HLVN 

 

 

 


