Hội Hoa Lan Việt Nam

Vườn Lan của Anh Ngô Văn Dân
Đáp lời mời của anh Ngô Văn Dân, chúng tôi đã tới thăm vườn
lan của anh vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời. Từ xa lộ 22
chuyển qua 55 rồi 91 và 71 dẫn từ Tiểu Saigon đến Ontario qua
những dòng xe và vài trại nuôi bò sữa còn sót lại của một vùng
đất rộng mênh mông.
Nhà anh Dân ở trong thành phố, nhưng có một thửa vườn rất
rộng để trồng lan. Mới đầu chúng tôi nghe nói vườn lan của
anh Dân khá rộng, nhưng không ngờ lại quá rộng chứa cả vài
ngàn cây lan và anh còn cho biết là còn 2 vườn khác cũng ở gần
đó. Qua cánh cửa bên hông rộng rãi, bên trái là một chậu đào
Quince nở hoa đỏ thẫm như thể đón chào khách tới thăm viếng,
với một lò nướng thit gà còn đương bốc khói mùi thơm ngào
ngạt. Bên phải là một giàn lan đầy nhũng chậu lan Úc, chiếc
treo lên cao chiếc để dưới giàn với những cây hiếm quý như:
Den. Avril’s Gold, Den. Awsome, Den. Hilda Poxon v.v...
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Vào phía trong, các anh chị: Xuân Phát, Mỹ Lệ, Hà, Nguyệt, Út, Hồng và một số anh chi em
khác đã tới trước đang trầm trồ khen ngợi những cành lan rũ với dò hoa dài và xinh đẹp như
Cym. Pat Ann, Cym. Mizi ʻMabelʼ. Đặc biệt là cây Cym. Pyewacket, cây lan lai giống từ cây
Cym. tracyanum với cây Cym Thethys. Cây hoa quá đẹp, 2 cành buông rũ đong đưa trước gió
làm cho bất cứ môt ai cũng muốn làm sở hữu chủ của cây lan lai giống xinh đẹp này.

Bước ra phía sau vườn, mọi người lại càng ngạc nhiên với những giàn lan chen chúc hàng ngàn
chậu thuộc các loài lan từ Mini Cattleya, Aerides, Dendrobium, Ansiella, Laelia, Cymbidium
chung sống vai sát vai trong một khoảng không gian chật hẹp được che lưới để cản bớt ánh
dương quang.
Điều đặc biệt là những chậu lan này đều được treo lơ lửng ngang đầu người, dù sống chen chúc
như vậy nhưng vẫn tươi tốt, phát triển mạnh mẽ, không một dấu hiệu bệnh tật nào cả. Các cành
hoa chỉ có thể lên thẳng hay chui xuống phía dưới chứ không thể nào mọc sang ngang được.
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Điều đặc biệt khác là với bàn tay khéo léo và đầu óc mỹ thuật của một nhà kim hoàn, anh Dân đã
ghép những khóm lan mọc trong các khúc thân cây nho già thành những tác phẩm độc đáo.

Vì kinh tế trì trệ cho nên công việc của anh rất rảnh rỗi và tuy còn xa mới tới ngày về hưu nhưng
anh chị đã chuẩn bị cho một một đời sống thanh nhã sau này.
Bữa ăn trưa vội vàng với súp bong bóng cá, gà nướng, sôi đậu xanh, đậu phọng, bánh ú do chủ
nhân và khách mang tới, mọi người chỉ muốn tìm kiếm được mấy cây lan ưa thích. Chị Nguyệt
không mấy hài lòng vì những cây Den. Avril’s Gold, Den. Awsome đều thuộc vào hàng hiếm
quý chính chủ nhân vừa mới mua được nên không thể nhường lại. Nhiều người thất vọng khi hỏi
đến cây Cym. Pyewacket, chủ nhân cho biết chị Hội trưởng đã chấm cây này từ khi vừa mới tới.
Nhưng chị Dân cho biết còn một khóm lớn sau nhà, mọi người yêu cầu anh Dân xẻ ra cho mỗi
người một mảnh. Xẻ cây này rồi tới cây khác, anh Dân muốn làm hài lòng mọi người kể cả giá
cả tuy rằng khá thấp so với các nơi khác và dần dà những cây lan lan đẹp đã đổi chủ.
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Bóng chiều đã ngả, dậm về còn xa. Mọi người hài lòng tay xách nách mang lần lượt ra xe. Anh
Dân còn muốn có nhiều thì giờ trò chuyện, nhưng tâm lý chung của mọi người là đi thăm vườn
lan để xem cách thức nuôi trồng chỉ là việc phụ. Còn chia xẻ những cây lan mình chưa có mới là
mục đích chính, thấy cây lan đẹp ai cũng muốn nài nỉ chủ nhân chia cho mình một khóm. Còn gì
buồn lòng hơn là thấy cây lan đẹp, mà hỏi đến cây nào chủ nhân cũng đều không muốn chia sẻ.
Hầu hết vuờn lan của anh Dân được tưới bằng một hệ thống với một
giàn ống phun ra những giòng nước nhỏ như cơn mưa nhẹ hạt. Anh
cho biết chỉ cần 8 phút là các chậu lan đã ướt sũng. Thời tiết ở
Ontario rất khắc nghiệt, mùa hè rất nóng mà ẩm độ lại thấp, mùa
đông lạnh đến nỗi nhiều khi bi đông đá. Vì vậy anh để các chậu cây
sát với nhau cho giữ hơi ấm và dưới đất lót những tấm thảm cũ cho
nên độ ẩm trong vườn lan rất cao, cũng vì vây mà cây rất tươi tốt lại
không bị đông đá (sương muối). Về phòng ngừa sâu, rệp, anh Dân
dùng thuốc diệt trừ côn trùng hiệu Summit Year-Round® Spray Oil
một thứ thuốc hữu cơ có thể dùng quanh năm được. Theo nhà chế
tạo, thuốc này có tác dụng bít kín đường hô hấp của côn trùng và
làm cho chúng chết ngạt nên không độc hại như những thuốc khác.
Thuốc không nặng mùi và có thể phun lên hoa, lá và rễ được. Anh
Dân còn kỹ hơn là tưới cho ướt lá trước phun thuốc.
Hy vọng rằng vào những phiên họp tới, anh Dân sẽ mang những cây lan đẹp tới hội để chia sẻ
với các anh chị em hội viên khác không có mặt trong cuộc hội ngộ lần này.
Xin thành thực cám ơn anh chị Dân đã cho chúng tôi một cuộc họp mặt vui vẻ. Cũng xin cám ơn
anh Trần văn Minh đã bỏ một ngày đưa chúng tôi đi chơi, mặc dầu những chậu lan khổng lồ của
anh đang đợi anh sang chậu.
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