Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Đà Lạt, Thành Phố Hoa Lan
Rời Hà nội trong không khí se lạnh của tháng ba, chúng tôi đáp phi cơ từ phi trường Nội
Bài đi Đà Lạt.
Tới nơi chúng tôi trú ngụ tai khách sạn Mai Vàng, một khách sạn 3 sao. Ngay tiền sảnh
của khách sạn là một cây mai vàng và trong phòng khách là những chậu phong lan Dendrobium
nobile, Hoàng thảo dẹt và Dendrobium wardianum, Hoàng
thảo ngũ tinh và mấy chậu lan kiếm Cymbidium ngoại nhâp
hoa nở tưng bừng.
Ngay buổi chiều hôm đó chúng tôi đi một vòng quanh
chợ, chỗ nào cũng thấy bầy bán những hoa và có khá nhiều
hoa lan gồm cả lan rừng và lan ngoại nhập. Trên đường lên
đỉnh núi Robin di cáp treo xuống Trúc Lâm Thiền Viện, rồi
thác nước Đa tân la chỗ nào cũng thấy những cụm lan rừng vắt
vẻo trên cây.
VIỆN SINH HỌC TÂY NGUYÊN
Nhờ sự giới thiệu của Bác sĩ Đoàn Bá Thuận ở Trà
Vinh và Tiến sĩ Phan Kế Lộc, sáng sớm hôm sau anh Ngọc Lý
Hiển đã tới khách sạn đón tôi đi thăm Viện Sinh Học Tây
Nguyên và sau đó là các vườn lan tại Đà Lạt. Tiếp chúng tôi, Thạc sĩ Nông văn Duy người cao
lớn chủ nhiệm chi Hoa Lan, một trong 7 chi của Viện Sinh Học. Sau khi trò chuyện về những
loài lan tại miền Tây Nguyên này anh Duy có tặng cho tôi cuốn Báo Cáo Tổng Kết về những cây
lan rừng mọc tại Lâm Đồng do anh và các khoa hoc gia cộng sự viên viết vào năm 2008 và cuốn
Thực Vật Chí Việt Nam tập 9 về các giống Hoàng Thảo Dendrobium do Tiến sĩ Dương đức
Huyến viết và Viện Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh
Vật ấn hành vào năm 2007.
Chúng ta cũng nên
biết thêm rằng Nông
văn Duy là người tìm
ra cây lan Calanthe
duyanavào năm 2005
và Tiến sĩ Leonid
Averyanoy đã dùng
tên anh đặt tên cho
cây lan này.
Trước khi đi thăm vườn lan tại đây, anh Duy còn tặng cho
tôi một số hình ảnh hoa lan anh đã sưu tập được.
Vườn lan của Viên Sinh Học Tây Nguyên có khoảng
chừng 800 chậu thuộc 200 loài. Khí hậu mát mẻ, độ ẩm lại cao
cho nên ở đây lan mọc khá tốt.
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Chúng tôi vô cùng bỡ ngỡ trước những cây lan yêu quý, trước đây chỉ thấy ở trong hình
ảnh trên mạng lưới thông tin hay trong sách vở. Nay nhìn thấy những bông hoa thực thụ mầu sắc
tươi đẹp, cây lá xanh tươi phô bầy trước mắt với kích thước, hình dáng thực thụ ở mọi góc cạnh

làm cho cảm thấy chới với khó lòng nhận diện. Này những chậu lan Tóc tiên Holcoglossum
subulifolium hoa trắng toát, nhị hơi có mấu vàng, Thanh đạm Hoàng Long, Coelogyne
lawrenciana. Kia là chậu Giáng hương Aerides rubescens, Hạc đính hoa trắng có lẽ là Phaius
longicornu, Monomeria dichroma và rất nhiều cây không có hoa cho nên tôi không thể nào biết
đến tên khoa học cũng như tên gọi dân gian được.
VƯỜN LAN VĨNH MAI
Rời Viện Sinh Học Tây Nguyên chúng tôi đi thăm vườn lan Vĩnh Mai tại đèo Prenn nay
gọi là Định An.
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Vườn lan này do Ông Trần văn Thu và vợ Lê Kim Loan làm chủ. Vườn lan này khoảng
một mẫu tây với khoảng 20 công nhân. Trong vườn không biết bao nhiêu là lan rừng từ Hoàng
thảo Kim điêp (Den. chrysotoxum), Long Tu (Den. primulinum), Hạc Vĩ (Den aphyllum), Trúc
lan (Den hancocki) khóm nào khóm nấy to lớn khác thường. Đặc biệt giống nào cũng có vài
chục cây. Riêng lan Kim điệp vẩy cá hay vẩy rồng (Den. capillipes) có tới cả ngàn cây hoa mầu
vàng rực rỡ. Ngoài lan Hoàng thảo vườn lan Vĩnh mai
còn có cả lan Vân da Bì đúp (Vanda bidupensis), Giáng
hương hồng tím (Aerides rosea) và nhiều giống lan
ngoại nhập.

Vườn lan này không dùng phân hóa học mà
dùng loại phân hữu cơ nhập cảng từ Ấn Độ. Chị Loan
cho biết thứ phân này rất thích hợp vói các giống
Dendrobium. Các công nhân gói thứ phân này chừng 2
muỗng canh vào trong miếng vải lưới rồi buộc vào gốc
cây lan. Sau những lần tưới nước, phân bón tan dần và
cung cấp cho lan những chất bổ dưỡng cần thiết.
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VƯỜN LAN NHÀ ANH AN
Chỉ cách vườn lan Vĩnh Mai chừng 100 thước, anh An có một vườn lan khá đẹp. Thoat
vào tới cửa đã thấy cây lan quen thuộc Thủy tiên tím (Den. amabile), Giáng Hương nhiều hoa
(Aerides multiflora), Kiều lan tím (Calanthe vestita), lan hài lông (Paph. hirsutissimum), Mỹ
dung dạ hương (Vanda denisoniana). Bên trên là hàng chậu đất treo những cây phong lan, bên
dưới là những cây Huyết Nhung (Ren. imschootiana) và cả ngàn chậu lan hài đủ giống.
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VƯỜN LAN SANG CÒI
Chẳng hiểu tai sao anh Phan thanh Sang một thanh niên trẻ tuổi, cao ráo khoảng 1.75 lại
lấy biệt hiệu là Sang Còi. Vườn lan khoảng 2000 thước vuông, một diện tích khá rộng tại 16/1
Hồ Xuân Hương trong thành phố Đà Lạt và anh cũng có một cửa hàng bán hoa lan tại ngay phố
chợ hoa. Anh Sang và người vị hôn thê mời tôi thưởng thức chén trà thơm ngát bên cạnh cạnh
những cây lan hài vừa được giải thưởng. Cạnh đó là
những khóm Trúc lan (Den. hancocki) thân đen nhánh
to lớn khoảng một người ôm, những khóm Trúc mành
(Den. falconeri) thân nhỏ như dợi chỉ gai, những cụm

Hoàng thảo Thái bình (Den. moschatum) cao ngang đầu người. Bước vào trong vườn lan người
ta thấy vài ngàn cây lan hài nào là hài Hằng (Paph. hangianum), hài táo (Paph. appletonianum),
Kim hài Paph. villosum, Paph. malipoense, Paph. micranthum cây lan hài đặc hữu Paph.
purpuratum, mà tôi không biết tên Việt gọi là gì. Ngoài ra còn có những cây Den. sulcatum,
Den. suzuki mà các khoa học gia ngoại quốc vẫn chưa tin rằng có mọc tại Việt Nam.
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VƯỜN LAN NGỌC LÝ HIỂN
Biết rõ các vườn lan ở vùng Lâm
Đồng có lẽ không ai bằng anh Ngọc lý Hiển.
Anh cho biết anh là người Tầy, nhưng anh am
hiểu tường tận mọi chuyện còn hơn là người
kinh nữa. Không có anh, chúng tôi không thể
nào biết tới những vườn lan kể trên để giới
thiệu với các bạn đọc. Chưa từng gặp mặt,
nhưng cách đối xử thân tình của anh làm cho
tôi rất cảm động. Anh bỏ một ngày đưa đi
thăm mọi nơi mọi chốn không một chút nề hà.
Trưa đến, anh dẫn tôi tới một quán ăn ở trong
một lối vào ngoắt ngoéo, có lẽ nhiều người ở
Đà Lạt cũng chưa hề biết đến. Anh gọi một đĩa rau sà lách và một con cá lóc nấu cháo, thực thà
mà nói từ mấy chục năm qua, chưa bao giờ tôi thấy ngon miệng như vậy, nhất là bộ ruột cá tuy
hơi đăng đắng nhưng ngon thơm và dòn thực vô cùng khoái khẩu.
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Vườn lan của anh chừng 200th vuông, nhưng ở trên sườn đồi bên hông nhà chỗ nào cũng
có lan. Anh trồng lan để chơi, chứ không có mục đích kinh doanh. Nào là Hàm lân (Gastrochilus
calceolaris), Shoenorchids fragans, Khúc thần (Panisea albiflora), Bạch câu (Den. crumenatum),
Hồ điệp ấn (Phalaenopsis mannii), thảy đều không thiếu và còn nhiều cây khác tôi chưa bao giờ
được nhìn thấy dù là trong sách vở.
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VƯỜN LAN LÊ TRỌNG CHÂU
Chúng tôi đến thăm anh Châu do anh Nguyễn vũ Khôi giới thiệu. Khi tới nơi anh Châu
và ông Nguyễn tuấn Trình đã đợi tôi với một ấm trà ngon dưới bóng rợp mát của vườn lan.
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Bộ sưu tập của anh Châu phần lớn là những cây lan nhỏ và hoa cũng nhỏ thuộc các loài
Bulbophyllum, Oberonia, Shoenorchids, Ceratoslys, Chiloschita v.v...

Nhiều cây trong số những cây lan này tôi chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt. Xin tường thuật
rõ ràng hơn vào một bài khác.
BIỆT THƯ NHƯ ANH
Ông Nguyễn tuấn Trình có nhã ý mời chúng tôi ghé thăm ngôi biệt thự của ông cũng ở
gần nhà anh Châu. Trong phòng khách của ông trưng bầy khá nhiều hoa lan như Hoàng thảo
thủy tiên (Den. thyrsyflorum), Hoàng thảo tím huế (Den. aduncum), Hoàng thảo long nhãn (Den.
fimbriatum) và có cây Renanthera hoa mầu cam mà chúng tôi đã trình bầy trong bài cây lan mới
tại Lâm Đồng.
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VƯỜN HOA THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
Gần hồ Xuân Hương, Vườn hoa Đà Lạt với
chiếc cổng bằng những chậu hoa ghép lai. Đây là một vườn hoa rộng rãi và đẹp đẽ chẳng thua
kém gì vườn hoa Butcher’s ở đảo Victoria. Trên đỉnh đồi một ngôi nhà trưng bày khá nhiều lan
và cây bonsai. Từ những khóm lan rừng từ những cây hiếm quý như Huyết nhung vàng
(Renanthera Citrina), Den. Suzuki đến những cây khá phổ thông như: Hoàng thảo râu (Den.

harveyanum), Hạc đính (Phaius tankervillae)
Hoàng thảo ngũ tinh (Den. wardianum),
Hoàng thảo dẹt (Den. nobile), và những giống
lan ngoại nhập như Cymbidium, Miltonia,
Miltoniopsis cũng góp mặt đông đủ.
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Trên đường về Sai gon, khi dừng chân tại quán Trà Trâm Anh, Di Linh chúng tôi vô cùng
kinh ngạc trước một chậu Hac đính hoa vàng khổng lồ cao trên 2.50 th.
Vì sự hiểu biết hạn hẹp, chúng tôi cứ tưởng đó là một giống lan mới hay là biến dạng
(variety) của cây Phaius tankervillae, nhưng về sau tra cứu lại, có thể đây là cây Phaius
indigoferous. Mong rằng các khoa học gia hãy làm sáng tỏ điều này và chỉ bảo cho những sai
lầm, thiếu sót.

Một lần nữa xin thành thực cám ơn những người bạn chỉ biết đến chúng tôi qua trang
Web Hoalanvietnam.org nhưng đã dành cho tôi nhiều cảm tình tốt đẹp.
Placentia hạ tuần tháng 4-09

