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Tin Vui Giữa Ngày Mồng Một Tết
Nhận được tờ ORCHIDS số 85 của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ đúng vào ngày mồng một Tết Bính
Thân, mở tờ báo ra lòng tôi vui mừng khôn tả. Tuy là hội viên của Hội này và là một độc giả kỳ
cựu từ 40 năm qua, đây là lần thứ hai tôi có một niềm vui như vậy. Lần đầu tiên vào năm 1996
khi đọc bài tường trình của các giáo sư Leonid
Averyanov, Nguyễn Tiến Hiệp, Phan Kế Lộc, Dương
Đức Huyến, Vũ Ngọc Long về việc phát hiện những
cây lan mới tại Việt Nam: Paph. helenae, Paph. hiepii,
Renanthera citrina và Vanda bidupensis (Xin xem bài:
Bốn Cây Lan Mới Của Việt Nam.)
Lần này không phải là vui mừng về những cây lan mới
mà là thành quả tốt đẹp của người Việt chúng ta. Từ
trang 132 đến trang 147 có đăng hình ảnh và chú thích
của 144 cây lan đã được những giải thưởng cao quý
của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ vào năm 2015, trong số này
có 3 cây của 2 người Việt:


Trang 140: Cây Paphiopedilum Prime Child
‘Minh Yen’ (Paph. rothschildianum x Paph.
primulinum) của anh chị Minh Yến đã đoạt huy
chương bạc AM/AOS với số điểm 82.



Trang 142: Cây Rhynchostylis gigantea ‘Ruby
Chun Gem’ của Nguyễn Duy đoạt huy chương đồng HCC/AOS với 75 điểm.



Trang 144: Cây Rhynchostylis gigantea ‘Chun Gem’ của Nguyễn Duy đoạt huy chương
bạc AM/AOS với 80 điểm.
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Tin này chúng tôi đã trinh bầy với các bạn yêu lan trong bài: “Triển Lãm Đầu Năm 2015”
trên trang hoalanvietnam. org của Hội Hoa Lan Việt Nam.

Đây không phải là 2 người duy nhất, trước đó đã có anh Bùi Mạnh Hà, Phó Hội Trưởng hội
HLVN đã nhận được rất nhiều giải thưởng của các Hội Hoa Lan Hoa Kỳ, Hội Địa Lan Hoa Kỳ
và nhiều giải cao quý khác nữa. Riêng trong cuộc Triển lãm chung với các hội trong vùng vào
tháng 2 năm 2015, bàn trưng bầy của anh đã đoạt giải trưng bầy của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ.
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Năm 2014, chị Nguyễn Tân Hương cũng đã nhận được một lúc giải Award Merit với 81 điểm,
và giải Certificate of Cutural Merit với 85 điểm cho cây Dendrobium aduncum (Hồng câu) và
cây Dendrobium Elegant Heart với giải AM/AOS 80 điểm.
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Đoạt được một giải của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ không phải là một chuyện dễ dàng gì. Muốn dự
thí trước hết phải tuân theo các điều khoản đã quy định trong cuốn Handbook on Judging and
Exhibition như sau:
Chậu cây phải sạch sẽ, những lá vàng úa và thân cây già phải cắt bỏ, lá không được đánh bóng,
những que chống đỡ quá dài phải bỏ đi, bông gòn hoặc miếng xốp cũng phải gỡ bỏ. Dò hoa phải
được để tự nhiên, hoa phải ở trong tình trạng tốt đẹp nhất theo những quy đinh riêng về hoa và
nụ của các loại lan khác nhau. Tên cây lan phải rõ ràng và chính xác. Nếu có dấu hiệu bị vi rút,
bệnh tật hay sâu bọ cây sẽ bị loại trừ khỏi cuộc chấm thi hay trưng bầy ngay lập tức.
Các giám khảo phải theo học tại các Trung Tâm khảo thí từ 3-5 năm, sau đó tùy theo trình độ
hiểu biết sẽ là Giám khảo tạm thời, trong vòng 3-5 năm kế tiếp phải thường xuyên tham dự các
khóa tu nghiệp và chấm thi theo môt quy định khác mới được coi là giam khảo thực thụ. Tất cả
các nhân viên giám khảo đều là tự nguyên, không được hưởng lương bổng gì cả.
Các giải thưởng của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ gồm có:
 Giải Nhất: First Class Certificate (FCC) cho những cây đạt đươc từ 90 điểm trở lên.
 Giải Nhì: Award of Merit (AM) cho những cây đạt từ 80 đến 89 điểm.
 Giải Ba:
Highly Commended Award (HCC) cho những cây đạt từ 75-79 điểm,
Ngoài các giải kể trên còn một vài giải khác về nuôi trồng với các quy đinh riêng biệt mà chúng
tôi không tiện kể hết trong bài này như:
 Certificate of Cultural Merit (CCM)
 Certificate of Horticultural Merit (CHM)
 Certificate of Botanical Recognition (CBR) v.v...
 Judges Commendation (JC)
 Award of Distinction (AD)
 Award of Quality (AQ)
Tin anh chị Minh Yến và Nguyễn Duy đoạt
giải là tin cũ nhưng được phổ biến trên tờ
ORCHIDS, một tờ báo chuyên về hoa lan
lưu hành khắp nơi trên thế giới là một
chuyện vui mừng, nhất là lại đón nhận vào
ngày mồng một Tết năm Bính Thân.
Anh chị Minh Yến là những hội viên năng
động, một nhà manh thường quân của Hội
Hoa Lan Việt Nam và nhiều hội đoàn khác
trong cộng đồng VN. Có thể nói anh chị là
gương mặt quen thuộc của cộng đồng chung miền Nam California, nổi tiếng với những chậu lan
Úc khổng lồ ít người có được. Quý hóa hơn cả là tấm lòng của anh chị muốn chia sẻ niềm vui
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nên đã không quản ngại công sức vận chuyển những cây lan khổng lồ nặng tới vài ba tạ tới nơi
trưng bầy để khách yêu lan có dịp thưởng lãm, trong số đó có nguyên Thủ tướng VNCH Trần
Thiện Khiêm (người đứng giữa chị Yến và anh Minh trong tấm ảnh dưới đây.)
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Nguyễn Duy là một hội viên trẻ nhất và là một hội viên có nhiều thiện chí. Anh lo việc trình
chiếu hình ảnh vả điều hành trang Hoa Lan Việt Nam trên Facebook. Tuy trẻ tuổi nhưng kinh
nghiệm trồng lan khá cao và là một diễn giả có một lối trình bầy hấp dẫn người nghe. Những
cây lan của anh nuôi trồng đã chứng tỏ điều này:
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Thông thường khi có cây lan đoạt giải, người ta thường để thêm tên những
người thân thuộc hay tên quê quán mà anh lại dùng chữ ʻChun Gemʼ hay ʻOri
Gemʼ nghe khó hiểu. Gem là những gì quý báu như Gemstone là đá quý, còn
chữ Chun theo Hán tự là mùa Xuân. Hỏi anh, anh cho biết như sau:
Lúc đầu con không để ý là 2 cây mầu sắc khác nhau nên đề cả hai là ʻChun Gemʼ và người ta
thêm chữ Ruby vào cho khác. Khi hội Hoa Lan Hoa Kỳ gọi là lúc con đang đi làm nên ồn quá
nghe không rõ và lại quên không đổi là ʻOri Gemʼ cho ngắn gọn nên người ta để là ʻRuby Chun
Gemʼ. Sau này con định đổi lại nhưng thấy có vẻ phiền phức nên lai thôi. Chun và Ori là
nickname của hai người bạn thân của con, con đặt cho dễ nhớ. Ori cũng có thể xem là original original gemstone mang một nghĩa vui là hàng xịn và thật, một nghĩa khác ý nói những cây lan
đó là những viên đá đầu tiên khi con đi sâu vào thú chơi này một cách chuyên nghiệp hơn.
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Một tin vui khác là năm nay chúng tôi được cô Lê Thu Hằng tới xông nhà. Cô Hằng là tay hòm
chìa khóa của Hội Hoa Lan VN và là người vui vẻ trẻ trung, luôn luôn có tiếng cười đi trước.
Tôi tin rằng năm nay cô sẽ mang cho chúng tôi những chuyện vui như tràng cười rộn rã, một
năm tốt đẹp như chậu lan hài 4 hoa mầu xanh bóng và chiếc bánh Flan ngọt lịm mà cô đã tặng
cho chúng tôi.

Bolsa mồng 2 Tết Bính Thân
Bùi xuân Đáng

