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Vườn Lan Năm Cũ: Sunset Valley Orchids 
 

 

Đã 11 năm qua, chúng tôi mới trở lại vườn lan này. Theo lối cũ, bỏ xa lộ 5 rồi theo đường 78 dẫn 

tới thành phố Vista, rẽ vào những con đường nhỏ ngoằn ngoèo quanh co dẫn chúng tôi tới vườn 

lan năm cũ. Năm 2006, một số hội viên Hội Hoa Lan Việt Nam đã tới thăm vườn lan Sunset 

Valley Orchids. Hôm đó nể tình quen biết nên Fred Clark, chủ nhân vườn lan, nên đã xẻ tan 

khóm Laelia weitchiana khổng lồ vừa đoạt giải CCM/AOS mà ông quý như vàng bán cho mọi 

người, nhưng hôm nay người xưa chỉ còn có chị Hội trưởng Đặng Hoàng Mai và chúng tôi còn 

cảnh cũ đã hoàn toàn thay đổi.  

Nói đến vườn lan Sunset Valley, người ta nghĩ ngay đến những cây lan đen lừng danh thế giới. 

Mấy cây lan này đều được lai giống từ một cây cha và cây mẹ: Mormodia Painted Desert x 

Catasetum Donna Wise và tất cả đều mang tên một loài lan lai mới với tên của chủ nhân và đã 

từng đoạt những giải FCC cao quý của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ. 

 Fredclarkeara After Dark ‘SVO Black Cherry’ FCC/AOS  

 Fredclarkeara After Dark ‘Sunset Valley Orchids’ FCC/AOS         

 Fredclarkeara After Dark ‘SVO Black Diamond’ FCC/AOS  

 Fredclarkeara After Dark  ‘SVO Black Pearl’ FCC/AOS 

        

 

 

          Fredclarkeara After Dark              Fredclarkeara After Dark 

       ‘Sunset Valley Orchids’ FCC/AOS     ‘SVO Black Diamond’ FCC/AOS  

 

Thời gian qua, cảnh vật từ một chiếc nhà kính nay đã biến thành 6 chiếc trang bị tối tân, nào là 

màn che nắng tự động, máy lạnh, máy sưởi vv… nhưng có một điều vẫn nguyên như cũ: chính 

chủ nhân vẫn còn tự tay cầm vòi tưới nước chứ không chịu hệ thống hóa, cho nên trong nhà kính 

đó đây vẫn có những chiếc giây tưới nước quấn quanh như con trường xà uốn khúc. 

http://www.sunsetvalleyorchids.com/htm/photo_detail.php?prod=506
http://www.sunsetvalleyorchids.com/htm/photo_detail.php?prod=506
http://www.sunsetvalleyorchids.com/htm/photo_detail.php?prod=506
http://www.sunsetvalleyorchids.com/htm/photo_detail.php?prod=506
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Chiếc nhà kính năm xưa lèo tèo vài cây Catasetum, Cynoches và Mormodes để làm giống, trong 

số đó 5-7 cây đã ra hoa đen nhánh chưa được chủ nhân đặt tên, nhưng có người trả giá tới 

$30,000 một cây mà chủ nhân còn không muốn bán, dự định sẽ nhân giống bằng phương pháp 

cấy mô (mericlone).  

 

Từ 5-7 cha và mẹ năm xưa, ngày nay đã sản xuất ra vài trăm cây lai giống, lớp đã ra hoa, lớp 

đang thu phấn, lớp đang ra quả và khoảng 3-4 ngàn cây sắp sửa ra hoa. 
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Đây là cơ hội cho vài anh chị em ưa chuộng loài lan này lựa chọn những cây lan hiếm lạ với một 

giá đặc biệt. 

 

Những cây Fredclarkeara này đã mang lại cho chủ nhân một số lợi nhuận khổng lồ, mới đầu giá 

từ $100-$200 một thân còn chưa ra nụ mà nay một 

chậu đang có hoa chỉ còn $50-70 mà vẫn kén khách 

mua. 

Bước ra ngoài, một cây chuối lạ mắt với những quả 

chín vàng thu hút nhãn quan của khách tầm lan. Thân 

cây to và lùn sủn, chiếc hoa chuối lớn quá khổ một 

mầu đen nhánh, Fred cho biết đây là một giống chuối 

mang về từ Ân Độ và mời chúng tôi nếm thử. Vị hơi 

giống chuối xứ của mình nhưng không ngon bằng. 

Fred nói thêm rằng:  

Các bạn rất may mắn! Chuối này chỉ ăn được trong 

2 ngày, trước đó và sau không thể nào ăn được nữa.  

Tôi ăn thêm trái nữa và bước vào những nhà kính 

khác.  

Đó là những gian nhà nuôi các cây lan nhỏ lai giống 

từ nhiều loài khác nhau, nhiệt độ và ẩm độ trong nhà 

khá cao cho nên không khí ngột ngạt y như ở quê 

nhà vào ngày oi bức của tháng sáu, tháng bẩy.  
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Một gian nhà khác nuôi đủ thứ lan Nam Mỹ như: Paphiopedilum, Stanhopea, Cattleya, Acineta 

v.v... 
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Fred hãnh diện giới thiệu với tôi một cây lan mới được ghép giống mới giữa Acineta densa x 

Stanhopea jenischiana, cây lan mới này đã ra hoa và vì ảnh hưởng của loài Acineta nên đã cho 

nhiều hoa hơn và Stanhopea nên hoa thơm và to hơn. 

Những cây lan đẹp tại Sunset Valley Orchids quá nhiều 

phải nói là có vài trăm cây đủ thứ từ Cattleya, Australian 

Dendrobiums, Catasenae, Paphiopedilum v.v... 
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Cây bán ra đủ cỡ từ khi còn ở trong chai (Flask), cây trong chậu nhỏ cho đến cây đang có hoa tất 

cả đều đã được kiểm soát kỹ lưỡng không có sâu bọ bệnh tật. Khen cũng bằng thừa, cứ nhìn 

những đám cây tươi tốt và đơn đặt hàng (online) nằm la liệt đủ biết uy tín và thương vụ của 

Sunset Valley Orchids ra sao. 

 

Đi nhiều chân đã mỏi, nói nhiều 

cũng đã mệt, những thùng lan đã 

đầy và túi tiền đã cạn, chúng tôi từ 

giã ra về sau khi cùng Fred chụp 

chung một tấm hình kỷ niệm với 

khuôn mặt vẫn tươi cười và trẻ 

trung như 11 năm trước.  
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