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Hoa Lan Biến Mầu Tại Hà Giang 

 
 Ông Phạm Quốc Tĩnh <vuonlantinhhuong.hagiangvn@gmail.com> có gửi cho chúng tôi 

5 tấm ảnh hoa lan với vài giòng ngắn ngủi:  

 Các loại lan trên đều có xuất xứ tại Hà Giang và được nuôi trồng tại vườn lan Tĩnh 

Hương, tổ 13 phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang. 

  

 Chúng tôi xin trình bầy để các bạn rõ và mừng cho xứ sở chúng ta có thêm những giống 

lan mới lạ.  

 

 

 

 

Paphiopedilum hirsutissimum var. esquirolei 

Lan Hài lông 

 

Paphiopedilum hirsutissimum var. album hay albino form  

 

 

  

 

 

   

    

 

 

 

Paphiopedium henryanum var. album hay albino form 

Paphiopedilum henryanum 

       

 

 

 

 

 

 

Phalaenopsis mannii mầu sẫm là dạng hoa thông thường và 

mầu vàng tuyền là Phalaenopsis mannii var. alba hay albino 

form. 

 

Hồ Điệp 
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Aerides falcata var. alba hay 

albino form.  

Giáng hương 

  

 

 

 

Aerides falcata thông thường 

ảnh của Trần Ngọc Mạnh 

 

 

 

 

 Theo lời giải thích của Giáo sư Olaf Gruss trên trang 8 trong cuốn: “Genus 

Paphiopedilum Albino Forms” chúng ta hiểu rằng:  

 Sự khác biệt quan trọng giữa Alba (đối với lan hài gọi là Album) và Albino forms là Alba 

có nghĩa là biến mất mầu nguyên thủy và hoa toàn một mầu trắng.  Còn Albino form theo đúng 

nghĩa tiên khởi chỉ là mất mầu đỏ mà thôi.  Do đó hoa có thể có mầu xanh, vàng hay trắng hoặc 

cả 3 mầu. Nhưng theo Americo DOCHA thì Albino lại là hoàn toàn mất mầu xanh lá cây 

(completely lacking green chlorophyl pigment).  Nói chung cây có lá mầu nhợt nhạt và khó trồng 

hơn những giống có mầu sắc.  

 

 Nhưng thôi hãy trả lại các định nghĩa rắc rối này cho các nhà khoa học.  Chúng ta chỉ cần 

biết là khi hoa không giữ được mầu sắc nguyên thủy tức là hoa đã bị biến mầu. Còn hỏi tại sao 

lại có sự thay đổi mầu sắc như vậy lại càng thêm khó lòng giải thích.  Nói chung, sự biến đổi này 

là do ảnh hưởng của môi trường sinh sống, điều kiện nuôi trồng, phân bón, nước tưới, nhiễm 

trùng, nhiễm phấn do thiên nhiên hay nhân tạo, hiện nay các khoa học gia cũng chưa chứng minh 

được rõ ràng.  Nhưng có một điều là cây hoa bị biến mầu có giá trị hơn hoa thường vì khó kiếm.  

  

 Vì hình ảnh mờ không thể phóng lớn ra để tìm chi tiết 

cho nên có lẽ là Paphiopedilum micranthum, nhưng cũng có 

thể là Paphiopedilum Magic Lantern (lai giống giữa cây 

Paphiopedilum micranthum và cây Paphiopedilum delenatii), 

vì hình ảnh 2 cây này khá giống nhau.  

 

 Nếu là Paph. Magic lantern thì phải mang từ đâu tới 

chứ không phải là lai giống tự nhiên (natural hybrid) ở Hà 

Giang được. Bởi vì cây Paph. micranthum chỉ mọc tại miền 

Bắc và nở hoa vào tháng 3 cho tới tháng 5, còn cây Paph. 

delenatii chỉ mọc ở miền Nam (Khánh Hòa và Tây Nguyên) 

và lại nở hoa vào tháng chạp.  Một sự khác biệt nhỏ là cuống 

hoa của Paph. micranthum ngắn hơn Paph. Magic Lantern.  
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 Trong khi viết bài này, ông Tĩnh lại gửi thêm cho chúng tôi vài tấm ảnh khác và cho biết 

thêm hình này là cây Paph. micranthum lai giống thiên nhiên 

với cây Paph. malipoense.  Chuyện này rất có thể vì cả hai cây 

trên đâu mọc ở Hà Giang và cùng nở hoa vào một thời kỳ. 

Nhưng khi lai giống với Paph. malipoense thường được thừa 

hưởng di truyền của cây mẹ:   

  

 Cuống hoa thường cao hơn 50 phân và có sắc mầu xanh 

hơn như hình của Carnivorous plants kèm theo và có hương 

thơm. Tuy nhiên những điều này không hoàn toàn đúng hẳn. 

  

 Muốn biết những cây lan hài Viêt Nam lai giống xin xem 

hình của Giáo sư Olaf Gruss trong trang hoalanvietnam.org. 

 

 Thực ra việc nhận diện hoa lan theo hình ảnh rất khó 

lòng, bởi vì nhiều cây hoa rất giống nhau cho nên các khoa học 

gia thường căn cứ vào bộ phân sinh sản nằm trong cuống họng 

của hoa, sau đó là thân, lá, kích thước và mùa hoa nở v.v...  

  

 

 

 

 Dendrobium anosmum hay Den. superbum  

 Ngoài Bắc gọi la Phi Điệp và trong Nam gọi là Dã Hạc 

 

 

 

 

 

Paphiopedilum hangianum  

Lan hài Hằng 

 

  

 Có lẽ là môi trường sinh sống ở Hà Giang có gì khác lạ 

cho nên nhiều cây bị biến mầu, do đó cây hài Hằng mầu hoa 

cũng nhạt khác với cây trồng tại vườn lan Sang Còi ở Đà Lạt.  

 

 

 

 

 

Thành thực cám ơn ông Phạm quốc Tĩnh về những 

hình ảnh quý báu này.  

  

 

Placentia 11-09 


