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Đệ Nhất Lan Viên
Cuối tháng 3-2015 cô Lê Thu Hằng rủ chúng tôi đến thăm vườn lan của chị Trần Phương Mai,
phải nói đây là một vườn lan đẹp nhất trong số
hàng ngàn vườn lan tôi đã có dịp viếng thăm.
Từ ngoài cửa cho đến vườn sau và 2 bên hông
nhà không biết cơ man nào là lan. Ngay trước
cửa là vườn cỏ cắt xén gọn gàng với những chậu
bông giấy (Bougainvillae) tím hồng rưc rỡ, bên
trong cửa là những chậu Bonsai xinh sắn và
những chậu Vanda tricolor cao lớn hơn đầu
người, không phải chỉ là 1-2 cây mà gần một
chục cây như vậy.

Đặc biệt trong vườn rất nhiều những cây lan của quê hương VN khá lớn, hoa nở tưng bừng nào
là Hạc Vỹ (Den aphyllum) , U lồi hay Hoàng Nhạn (Den pendulum), Thach Hộc (Den nobile),
Long Tu (Den primulinum), Ascocentrum christensonia, v.v…

Hạc Vĩ (Den aphyllum)
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U lồi (Den pendulum)

Thach hộc (Den. nobile)

Thạch Hộc đủ mầu sắc

Ascocentrum christensonia

Bulbophyllum lepidum
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Những cây còn đương phong nhụy như : Giáng Hương quế (Aerides houlettiana), Thanh Hắc
Lan (Den hemimelanoglosum), Dã Hạc (Den anosmum), Huyết Nhung vàng (Renanthera
citrina), và nhiều giống lan VN khác nữa như Holcoglossum và Bulbophyllum v.v…
Ngoài những cây lan của quê hương, chị Mai còn có các cây lan từ Úc Châu như Den speciosum,
Den kingianum, Sarcochilus hartmanii, lan Nam Mỹ như Laelia purpurata, Laelia tenebrosa,
C.Porcia ‘Canizarro’, C. amethysthoglossa, Schomgburkia superbiens, Cuitlauzina pendula
v.v…

Sarcochilus hartmanii

C. 24 carat

C. amethystoglossa

Schomburgkia hybrid

Cattleytonia Why Not

Den . Ise Pearl
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Lan Á châu như Den victoria reginae, Den sulavesienne, Neofinettia falcata v.v.. và những cây
lan lai giống như Den Ise Pearl, Den Rainbow Dance không kể sao cho xiết, mà có những cây tới
3-4 chậu .
Sở dĩ tôi gọi là đệ nhất lan viên bởi vì nhiều lý do:
•

•

Vườn lan thoáng mát và hội đủ điều kiện cần thiết cho một vườn lan lý tưởng: hướng
Đông Nam nên ánh nắng chan hoà, Lưới che cao ráo, tường che 3 mặt lại có thêm hồ cá
cho nên độ ẩm khá cao.
Những chậu lan xếp đặt gon gàng từng hàng từng lớp rất mỹ thuật. Phân chia các cây
cùng chung một loài đòi hỏi về ánh sáng và tưới bón như: Catleya với Laelia, Aerides
với Rhynchostylis, Masdevalia cùng chung với Dracula hay Pleurothalis, những chậu
nhỏ được treo cùng một chỗ để được tưới nước hàng ngày không bị bỏ sót.
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Những cây cần có độ ầm cao được treo ở ngay trên hồ cá, những cây cần nhiều ánh nắng
như Den chrysotoxum, Den anosmum đuợc để ở chỗ gần như có nắng suốt ngày.

Đặc điểm vườn lan của chị Mai thực là sạch sẽ và ngăn nắp không có một chiếc lá úa, dưới đất
sạch như lau, như li: không có vỏ cây vương vãi, không có những chậu cũ xếp dưới gầm, không
có một chút dấu vết của sâu bọ bệnh tật.
Điều đáng bội phục là tuy chị đảm nhiệm việc quản lý và điều hành một cơ sở thương mại rất
đông khách từ mấy chục năm qua, thường xuyên phải có mặt, nhưng chính chị đã tự tay làm lấy
và dọn dep, không nhờ ai giúp sức, bởi vì chị muốn nhìn thấy cây lan yêu quý từ khi nẩy mầm
cho đến khi hoa đã mãn khai .
Chị cho biết là đã nuôi lan khoảng trên 20 năm. Mới đầu không mấy thành công, nhưng sau này
chị thường xuyên vào trang Web hoalanvietnam.org để tham khảo và rất tiếc vì công việc làm ăn
nên không có thì giờ tới hội để cùng chia sẻ kinh nghiệm và chung vui với những người cùng
một thú vui tao nhã.
Vấn đề then chốt của việc trồng lan là tưới nước, bón phân. Chi Mai cho biết là chị thực hành
theo đúng như lời khuyên trong Hoalanviệtnam là tưới nhiều và tưới thật đẫm vào mùa Hè khi
cây mọc mạnh nên cần nuớc, cho nên chị tưới 2-3 lần một tuần. Những cây nhỏ và những cây
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trồng trên mảnh gỗ tối thiểu mỗi ngày một lần vào buổi sáng và buổi tối. Mùa Đông 1-2 tuần
một lần tưới sơ qua cho cây khỏi bị khô.
Bón phân hàng tuần thật loãng với phân 20-20-20 với
1 thìa cà phê không phải là cho 1gallon mà là cho 5
gallons nước, cho nên không một cây lan nào bị cháy
ở ngọn lá. Vào mùa Thu chị đổi qua 6-30-30 cho
những cây ra nhiều hoa như Dendrobium v.v...

Môt điều trái ngược với lời khuyên nhủ của những
người đi trước, kinh nghiệm đầy mình là những
giống Masdevalia, Pleurothalis, Dracula cần phải
tưới với nước thật sạch, không có khoáng chất. Nhưng những cây của chi Phương Mai đều được
tưới nước thẳng từ vòi, mặc dầu nước của thành phố Westminster không được tốt cho lắm (Total
Dissolved Solids 193 - 235 ppm) cho nên lá cây Masdevalia và chiếc chậu đất bám đầy cặn nước
mà cây vẫn nở hoa như thường.
Hãy nhìn kỹ những cây Den aphyllum, Den pendulum, Den nobile với những thân cây mập mạp
như ngón tay dường như vừa mới được bóc về từ núi rừng Diện Biên hay Sơn La nở đầy hoa to
và đủ mầu sắc, cây Laelia tenebrosa với bẹ hoa dài chừng một gang, ngang chừng 5 phân hứa
hẹn môt chùm hoa thực lớn đã chứng tỏ tài nghệ nuôi trồng của chị.

Bốn chữ : Học, Hỏi, Hiểu, Hành là chìa khoá thành công cho mọi lãnh vực. Muốn hiểu biết bất
cứ một vấn đề gì chúng ta cần phải học, mà muốn rành rẽ thấu đáo cần phải học hỏi với nhiều
người, cho đến khi đã hiểu rành rẽ vấn đề, sau đó mới đem thực hành.
Đối với việc trổng lan, đây là giai đoạn then chốt và khó khăn nhất bởi vì nó liên quan đến nhiều
vấn đề như: địa điểm trồng lan có thích hợp hay không? Khả năng tài chánh có cho phép thực
hiện những điều mong muốn không? Có đủ thì giờ dành cho lan không ? Nhưng điều quan
trọng nhất là chúng ta có óc thẩm mỹ và sự kiên trì dành cho những cây lan hay không?
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Bản thân chúng tôi, tạm gọi là đã học hỏi được nhiều điều, nhưng chỉ thực hành được một phần
nào, vì tôn thờ “đại khái chủ nghĩa” cho nên tự bào chữa là mình không có hoàn cảnh. Thế mớí
biết hiểu biết là một chuyện, còn có thực hành được hay không lại là một chuyện khác .

Westminster 4-2015
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