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Người Việt Chơi Lan
Năm 2004 và 2005, chúng tôi có ghi lại những chuyện về lan đã xẩy ra trên thế giới qua 2 bài:
“Những Cây Lan Đắt Giáˮ và “Cây Lan Quá Đắtˮ nhưng đến nay mới thấy rằng người Việt mình
tuy nghèo, nhưng chơi lan chẳng hề thua kém ai.
Xin hãy đọc bài dưới đây đăng trên VietNamNet.vn về cây lan 17 tỷ đồng VN tương đương với
850,000 $USD.

Gốc lan đột biến 17 tỷ: Sự thật bất ngờ về cú chơi chấn động
03/10/2018 05:00 GMT+7
Trong cơn sốt lan đột biến, giới chơi lan liên tục chứng kiến các vụ mua bán lan với giá
trị chưa từng có, cứ vụ mua bán sau lại có giá trị lớn hơn gấp nhiều lần vụ trước. Từ vụ mua bán
giá vài trăm triệu cho đến vài tỷ, thậm chí lên tới 17 tỷ đồng khiến không ít người hoài nghi về
giá trị thật của loài lan được cho là độc lạ và hiếm này.
Trước nghi vấn 'thổi giá' gốc lan 6,8 tỷ, chủ nhân cũ tiết lộ thông tin bất ngờ
10 loại lan quý được ưa chuộng tại Việt Nam
Những thương vụ mua bán chấn động dân chơi lan
Lan – loại hoa khá phổ biến ở Việt Nam với hàng trăm loại khác nhau vì chúng đã trở thành thú
chơi của không ít người Việt. Theo đó, người ta có thể bỏ ra vài chục ngàn, vài trăm ngàn hay
tới vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu để mua một giò lan hay một chậu lan tuỳ loại.
Thế nhưng, khoảng 2 năm trở lại đây, lan đột biến gen tự nhiên có màu sắc và hình dáng độc lạ
bắt đầu lên cơn sốt chưa từng có, chở thành đối tượng săn lùng của dân chơi lan. Theo đó, các
thương vụ mua bán lan với giá bạc
tỷ cũng ngày càng nhiều hơn.
Lan đột biến là loại lan đo cây
tính tiền với giá vô cùng đắt đỏ
Lan đột biến gen bắt đầu được chú
ý vào đầu năm 2017 khi ông
Nguyễn Văn Hoạt – chủ một vườn
lan giá tiền tỷ ở Hoài Đức (Hà Nội)
tiết lộ, ông đang sở hữu những giò
lan đột biến gen giá trị lên tới cả
100 triệu đồng.
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Theo ông Hoạt, gọi là lan đột biến vì nó có dáng vẻ độc đáo khác tự nhiên về màu sắc, hình dạng
hoa, độ dày của cánh. Lan đột biến mang đến sự kích thích, hưng phấn cho người chơi. Hiện có
rất nhiều loại lan như: đai châu, phi điệp, trầm trắng… mỗi loài có một vẻ riêng nhưng độc đáo
nhất là dòng lan đột biến. Trên thị trường, lan đột biến gen là loại lan được săn lùng ráo riết,
giá được tính theo chiều dài của thân.
Đến giữa năm 2018, lan đột biến thực sự trở thành cơn sốt chưa từng có. Mở đầu cho cơn sốt
dòng lan này là cuộc mua bán khiến giò lan đột biến của một người trồng lan ở Thừa Thiên Huế
cho một dân chơi lan ở Hải Phòng với giá lên tới 700 triệu đồng vào tháng 7/2018.
Chưa hết xôn xao về giò lan giá 700 triệu đồng, giới chơi lan được một phen điên đảo khi trên
các diễn đàn có phát trực tiếp một cuộc giao dịch phong lan tiền tỷ. Chủ nhân của cây lan đặc
biệt có tên "Bướm đại ngàn" đã quay clip phát trực tiếp cuộc giao dịch, chuyển giao cây cho một
chủ khác. Số tiền để sở hữu cây lan "Bướm đại ngàn" lên tới 1,1 tỷ đồng. Đặc biệt hơn cây lan
này chỉ có độ dài hơn 20cm.
Sau hai cuộc giao dịch trên, các thương vụ mua bán lan đột biến bùng nổ với giá bạc tỷ. Ví như,
vào ngày 18/8 vừa qua, một cây lan phi điệp có tên 5 cánh trắng Bảo Duy được bán thành công
với giá 2,7 tỷ đồng - mức giá “khổng lồ” trong giới chơi lan. Chậu lan này được bán cho một
đại gia ở Hòa Bình…
Chấn động nhất, là thương vụ mua bán gốc Giã Hạc đột biến 5 cánh trắng của chủ nhân người
Ninh Thuận cho một đại gia ở Đà Nẵng với giá lên tới gần 7 tỷ đồng.
Chia sẻ về thương vụ mua bán gốc lan Giã Hạc với giá kỷ lục từ trước tới nay, anh Vũ Anh
Tuyền, chủ nhiệm câu lạc bộ lan đột biến sông hàn cho biết, cây lan Giã Hạc 5 cánh trắng này ở
phía bắc gọi là Lan Phi điệp vốn thuộc một người yêu lan ở La Gi (Bình Thuận). Hoa lan 5 cánh
trắng của cây này được đánh giá độc đáo nhất Việt Nam, được giới chơi lan cả nước biết đến
nên anh em trong câu lạc bộ đã quyết tâm mua bằng được để đưa về TP Đà Nẵng.
Tiết lộ sốc về loại lan đột biến giá bạc tỷ
Trong cơn sốt lan đột biến,
giới chơi lan liên tục chứng
kiến các vụ mua bán lan với
giá trị chưa từng có, cứ vụ
mua bán sau lại có giá trị lớn
hơn gấp nhiều lần vụ trước
khiến không ít người hoài
nghi về giá trị thật của loài
lan được cho là độc lạ và
hiếm này. Một số dân chơi
lan cho rằng, không có mức
giá nào cụ thể cho từng gốc
lan, giá cao hay thấp phụ
thuộc vào sự đam mê và yêu
thích. Và khi đã đam mê rồi
thì họ có thể trả mức giá rất
cao để sở hữu được những
gốc lan đó.
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Thế nên, những thương vụ mua bán lan đột biến có giá cao hay thấp phụ thuộc vào đối tượng
mua có thích và đam mê không. Điều này cũng giống như giới chơi gà cảnh và chim cảnh. Khi
đã thích họ có thể trả giá cả vài cây vàng, thậm chí cả chục tỷ đồng để sở hữu được những con
vật mà mình yêu quý. Thế nhưng, anh Nguyễn Thế Hùng - một người đam mê sưu tầm lan ở Hòa
Bình lại cho rằng, thị trường phong lan trong những năm gần đây đã bị “thổiˮ giá khá nhiều
khiến cho những người đam mê lan thực sự khó có cơ hội để sở hữu những nguồn lan rừng đột
biến quý hiếm.
Anh dẫn chứng câu chuyện mấy tháng trước giới sưu tầm lan rộ lên thông tin một giò lan ở miền
Trung được giao dịch thành công với số tiền lên tới 17 tỷ đồng. Với mức giá khủng như vậy
khiến anh tò mò lặn lội vào tận trong miền Trung tìm hiểu. Nhưng sự thật lại lại làm cho anh
ngỡ ngàng, bởi đó chỉ là chiêu thổi giá của giới buôn lan.
“Nhiều nhà vườn mua được giò lan đột biến, mặt hoa độc đáo với giá rẻ sau đó tung tin trong
giới chơi lan về việc có nhiều người hỏi mua với giá cao nhưng không bán. Đồng thời, họ còn
thuê người tìm đến hỏi mua chính giò lan đó với giá hàng tỷ đồng. Giao dịch được xác nhận, tiền
thật, lan thật nhưng ít ai biết được số tiền này lại là của chính người bán. Còn cây lan sau một
thời gian lại được quay lại với chủ cũ với rất nhiều lý do khác nhau... như cái duyên gắn với giò
lan đó nên phải bỏ ra số tiền gấp đôi để chuộc lại,ˮ anh Hùng chia sẻ.
Theo hiệp sĩ tầm lan Trần Tuấn, gốc lan Giã Hạc mới được giao dịch 6,8 tỷ ở Đà Nẵng có bản
hoa đẹp độc đáo nhất mà mình từng gặp. Nhưng hiện tại ở Đài Loan (Trung Quốc), người ta
cũng đã cấy ghép được dòng đột biến có bản hoa tương tự. Hay như bên Thái Lan, các dòng lan
đột biến được người dân cấy ghép, trồng bạt ngàn với giá vô cùng rẻ.
Như Băng
Những cây lan này có tên khoa học là Dendrobium anosmum mà Việt Nam gọi là Giã hạc,
Phi điệp. Mầu hoa thông thường là mầu hồng đậm hay nhạt, nhưng vì mọc ở nhiều địa điểm khác
nhau về thời tiết, khí hậu, nước tưới vv… nên mầu sắc, hình dáng của hoa có chút thay đổi
mà khoa học gọi là (variety). Tuy nhiên cấu trúc của bông hoa vẫn vậy. Xin xem các hình ảnh
dưới đây:
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Mong rằng các bạn yêu lan hãy tỉnh táo, sáng suốt đừng để mình bị lôi cuốn vào cuộc đua tranh
hơn kém của các vị đại gia lắm bạc nhiều tiền mà bị bọn con buôn lường gạt.
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