
Hội Hoa Lan Việt Nam   www.hoalanvietnam.org 
 

 

1 
 

Chuyện Tháng 12-2016 
 

 

 “Vắng mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui.ˮ 

Đó là quang cảnh phiên họp của Hội Hoa Lan Việt Nam tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2016.  Thực 

vậy, khác với phiên họp hàng tháng vì họp sớm hơn thường lệ 1 tuần cho nên nhiều người không 

nhớ và ngay cả người phụ trách sắp bàn ghế cũng quên luôn, nên phòng họp trống trơn. 

Nhưng mỗi người một tay, chỉ trong phút chốc bàn ghế đã sắp xếp đầy đủ và được cô Bích Nga  

cùng với vài chị em khác tiếp tay trang trí phòng họp cho phù hợp với mùa lễ Giáng Sinh. 
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Điều đặc biệt trong phiên họp này là cuộc thi Lan Hoa Bí Pháp, một sinh hoạt vui vẻ có lẽ chỉ có 

trong Hội Hoa Lan Việt Nam mà thôi, nhưng đã bị bỏ quên trong mấy năm qua.  Dưới sự điều 

khiển dí dỏm và duyên dáng của cô giáo Bích Nga, mọi người chú trọng đến các câu hỏi và trả 

lời ABCD khoanh và nhớ lại “thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.ˮ  

 

13 câu hỏi tuy rằng khá dễ, nhưng có câu có tới 2 câu trả lời và điểm then chốt (Bao nhiêu 

người dự phiên họp tháng này?) tưởng rằng cứ đếm đầu người là xong.  Nhưng ban giám khảo 

lại căn cứ vào bản Hiện Diện, vì có nhiều người tham dự phiên họp, nhưng lại không ghi tên vào 

danh sách này.  

 

Lan Hoa Bí Pháp 2016 (Chọn câu nào đúng nhất) 
 

1. Khi nào cần tuới nhiều ?  

 A. Mùa Xuân 

 B. Mùa Hè 

 C.  Mùa Thu 

 D.  Khi hoa nở 

 

 

2. Tuới thế nào là đủ ? 

 A. Tuới đi rồi tuới lại 

 B. Khi nuớc chẩy ra khỏi chậu 

 C. Tuới sơ qua 

 D. 1 gallon mỗi chậu 
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3. Bón phân nào cho cây mọc mạnh ? 

 A. 20-20-20 

 B. 30-10-10 

 C. 6-30-30 

 D. Phân bò 

 

4, Bón phân quá nhiều nên ?  

 A. Cây bị vàng lá và còi cọc 

 B. Cây bị vàng lá 

 C. Lá cây xanh thẫm 

 D. Đầu lá bi cháy 

 

5.  Lan mọc không mạnh vì ? 

 A. Thiếu phân 

 B. Thiếu nắng 

 C. Thiếu độ ẩm  

 D. Thiếu nước 

 

6. Cần thay chậu trong vòng ?  

 A. 5 năm 

 B.  2 năm 

 C. 1 năm 

 D. 4 năm 

 

7. Việt Nam có loại lan nào ? 

 A. Cattleya 

 B. Oncidium 

 C. Cymbidium 

 D. Dendrobium  

 

 

 

8. Cây nào là của VN ? 

 A. Aerides odorata  

 B. Cymbidium suave 

 C. Dendrobium speciosum 

 D. Laelia anceps 

 

9. Cây lan hài của VN nổi danh nhất ? 

 A. Paph. helenae 

 B. Paph. delenatii 

 C. Paph canhii 

 D.  Paph. hangianum  

 

10. Ngọc Điểm là cây nào ? 

 A. Den. anosmum  

 B. Aer. houlettiana 

 C. Cym. sinense 

 D. Rhync. gigantea 

  

11. Hoa lan nào lâu tàn nhất ? 

 A. Dendrobium 

 B. Oncidium 

 C. Cattleya 

 D. Cymbidium 

 

12.  Hội Hoa Lan VN thành lập năm ? 

 A. 2002 

 B. 2003 

 C. 2004 

 D. 2005 

  

13  Bao nhiên người dự phiên họp này ?

 

 

Ba người được nhiều điểm nhất là: Nguyễn Trung, Lê Ngọc Châu và Lại Thị Tuýt và 3 người kế 

tiếp là Kim Quyên, Lê Liên và Jessica.  Những hội viên này đều được tặng một giải thưởng đặc 

biệt.  Đó là những cây lan nhỏ Cymbidium Golden Cadillac do ông George Garfield, chủ nhân 

vườn lan Garfield Orchids và cũng là Chủ Tịch Hội Hoa Lan Hoa Kỳ tặng cho hội chúng ta. 
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Nhiều người mong mỏi rằng trong năm tới nên có 1-2 kỳ thi như vậy để chúng ta cùng nhau 

nâng cao trình độ hiểu biết cũng như có một sinh hoạt vui vẻ và có ý nghĩa hơn. 
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Cũng trong phiên họp này ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi anh Lê Kim Giang về nghệ thuật 

nuôi trồng những cây lan thuộc loài Catassetum đẹp đẽ như: 

    

           Catassetum Wine Delight       Catassetum Donna Wise x Susan Fuss 

 

Fdk. After Dark “SOV II 
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Hẹn gặp lại các bạn tại cuộc Triển Lãm tại Westminster Mall vào 11-2-13 tháng 2-2017 và nhớ 

đừng quên kỳ họp tới vào 18-2-2017. 

 

Mặc Lan 


