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Giò lan Giã Hạc 7 tỷ đồng: Sự thật là … 
 

 

Cô bạn từ thủa chia nhau từng trái tầm ruột chấm muối ớt ở quê nhà vừa gửi cho tôi bản tin của 

ViệtNamnet với tựa đề kể trên và hỏi ý kiến. 

26/09/2018 19:15 GMT+7  

Hiệp sĩ tầm lan Trần Tuấn cho biết cây lan Giã Hạc đột biến 5 cánh trắng được giao dịch giá 

6,8 tỷ đồng đang được ghép nhiều ở Đài Loan. 

Chấn động: Đại gia Đà Nẵng bỏ 6,8 tỷ mua gốc lan đột biến 5 cánh trắng 

Giò lan phi điệp sang tay 2,7 tỷ đồng chấn động dân chơi 

Đại gia Hòa Bình sẵn sàng chi 2,7 tỷ để mua mấy cành lan: Bí ẩn 'nàng' phi điệp 5ct 

Trưa ngày 25/9/2018, tại Đà Nẵng, một đại gia đã quyết định bỏ ra 6,8 tỷ đồng để sở hữu giò 

lan Giã Hạc đột biến 5 cánh trắng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cây lan Giã Hạc đột biến 5 cánh trắng mới được giao dịch thành công 6,8 tỷ đồng ở Đà Nẵng 

khiến nhiều người choáng váng. 

Chúa Mẹ ơi! Mới đọc đến đây tôi đã thấy đã gần như muốn ngất sỉu chứ đừng nói là choáng 

váng. Trời đất quỷ thần ơi! 6tỷ 8. đồng VN đổi ra được tới 292.400 USD đó. Số tiền này bằng  

7 năm lương lao động của tôi ở Hoa Kỳ, còn so với lương lao động trung bình ở VN có lẽ là làm 

suốt cả đời cũng không có nổi số tiền như vậy. 

http://vietnamnet.vn/hoa-lan-tag27684.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/media/chan-dong-dai-gia-da-nang-bo-6-8-ty-mua-goc-lan-dot-bien-5-canh-trang-479653.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/gio-lan-phi-diep-sang-tay-2-7-ty-dong-chan-dong-dan-choi-473065.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/dai-gia-hoa-binh-san-sang-chi-2-7-ty-de-mua-may-canh-lan-bi-an-nang-phi-diep-5ct-472159.html
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Chưa hết, nếu vào những trang Web của thị trường lan đột biến ở quê nhà chúng ta lại càng thêm 

kinh ngạc nào là: 

Tháng 6 vừa qua, trong ngày hội 

hoa lan Thái Bình, những người 

trong giới chơi lan đã ghi nhận 

được bông phi điệp có giá trị đắt 

đỏ nhất hiện nay thuộc về “Người 

đẹp Bình Dương” với trị giá lên 

đến 10 tỷ đồng. Con số này đã làm 

không ít người chấn động, song, 

đây thực sự là một bông lan vô 

cùng quý hiếm với 5 cánh trắng 

tinh và hai màu tím điểm như hai 

đôi mắt. Không chỉ vậy, lá của 

bông lan này còn có kẻ sọc trắng, 

thực sự rất quý hiếm và giá trị. 

 

Thương vụ chuyển nhượng hoa lan đột biến gene tại Bình Phước hôm 10/6 vừa qua gây xôn xao 

vì giá trị của 3 chậu cây lên tới 32 tỷ đồng. Trong đó, cây Bảo Duy 5 cánh trắng giá 12 tỷ đồng, 

một cây Bảo Duy 5 cánh trắng khác giá 9,9 tỷ đồng và một cây Da Vàng 10 tỷ đồng. 

 

https://vietnamnet.vn/lan-dot-bien-tag187071.html
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5 cánh trắng Lâm Xung 

Cũng là một bông đã có tên tuổi khá lâu đời nhưng mức giá thì luôn ổn đinh ở mức cao. Giá giao 

dịch ở thời điểm hiện tại khoảng 15-18 triệu/cm. Giá tính cho một keiki 4 – 5cm cũng rơi vào 

khoảng 70-80 triệu.  

 

Bí ẩn chủ nhân chậu lan Juliet 83 tỷ, khiến cộng đồng cây cảnh 'chia phe' 
08/07/2020 08:10 GMT+7 

Ngày càng có nhiều bất đồng ý kiến xung quanh chuyện có hay không cuộc giao dịch với mức 

83 tỷ đồng (3,578,130 US D ) cho chậu lan đột biến Juliet của đại gia Việt. Đâu là ngưỡng giá 

cho loài hoa này? 
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Phi điệp Juliet 

Xin tạm ngừng ở đây vì còn rất nhiều có tên rất kêu như: Phi điệp Hồng Mỹ Nhân có tới 30 cây 

khác nhau, Hông Minh Châu, Nguyệt lãng Thiên Môn, Phi điệp 5 cánh trắng Nha Trang, 5 cánh 

trắng Bach Tuyết, 5 cánh Thiện Tâm … 

Không cần kẻ hèn này có ý kiến, ý cò gì cả, xin mượn những lời bình luận ở quê nhà: 

TON ANH 11:31 | 08/07/2020 

Nhà mình củng có một chậu lan,bạn bè mình tới xem và đánh giá khoảng 800 tỷ... Mình chờ mãi 

mà ko thấy ai mua. 

Đức Vinh LC 

Muốn ăn thịt lừa thì cứ việc mua. 

DUNG 17:23 | 08/07/2020 

Có khi nào đây là một cách rửa tiền ko? Tự dưng bán một chậu là hợp thức hóa được vài 3 tỷ. 

 
LUU VAN TUOI 20:29 | 09/07/2020 

Hình thức rửa tiền thật là gọn và sạch 
 

Lan Phi Điệp, Dã Hạc hay Giã hạc tên khoa học là Dendrobium anosmum, mọc khắp Đông Nam 

Á Châu, thông thường có 4 (variety) biêt dạng: 



Hội Hoa Lan Việt Nam         www.hoalanvietnam.org 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Den. anosmum var. superbum        Den. anosmum var. gigantea 

        Den. anosmum var. hutoni          Den. anosmum var. alba 
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Những cây lan này giá bán ở Hoa Kỳ thường vào khoảng 30-40$ và cây nào to và đẹp lắm chỉ 

100-200$ tức là 2.5 triệu tới 5 triệu là cùng, còn về những cây có hoa đột biến không ai để ý tới.  

Trên trang www.hoalanvietnam.org có đề cập đến những cây lan đắt giá nhất trên thế giới, chúng 

ta nên vào xem qua để biết:  

 http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/3ns/Nhung-Cay-Lan-Dat-Gia.pdf 

 http://www.hoalanvietnam.org/6B3_ln/1ac/Cay-Lan-Qua-Dat.pdf 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Neofinetia lá sọc: 300,000USD 

 

Thế mới biết người Việt mình giầu thật và chơi bảnh thực, tỷ phú có 5-6 người, nhưng có ai dám 

mua cây lan với giá 3,578,130 USD, họa chăng là Lan biết nói. 

 

Nhị Lan Florida 

http://www.hoalanvietnam.org/
http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/3ns/Nhung-Cay-Lan-Dat-Gia.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/6B3_ln/1ac/Cay-Lan-Qua-Dat.pdf

