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Cây Lan Đại Thụ Của Anh Phạm Văn An 
 

 

Nói đến anh Phạm Văn An có lẽ nhiều người không nhớ, vì anh 

ít khi đi họp, nhưng nếu nói tới cây Dendrobium hancockii to 

lớn chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ đến.  

Thiết tưởng cũng cần nhắc tới câu chuyện cũ của cây lan này. 

Sau khi nhìn thấy bức ảnh anh An và cây lan trên trang 

hoalanvietnam.org, một bạn yêu lan từ New York gửi thư cho 

chúng tôi cho biết từ lâu đã muốn tìm mua một cây lan của quê 

hương yêu dấu, nhưng chẳng biết tìm đâu ra.  Nhờ trang Web, 

anh bạn nhìn thấy cây lan trong mộng và tỏ ý muốn có một cây 

lan này. Chúng tôi cho anh điện thoại của anh An và hai bên trò 

chuyện với nhau. Khoảng 2 tuần sau, anh An cho biết, cảm 

thông với người bạn dù rằng chưa hề quen biết nên anh đã 

nhường lại cây lan yêu quý của anh. Anh đã phải cẩn trọng đóng 

thùng gửi đi New York và người bạn mới này đã làm thơ và tặng 

cho quỹ của Hội $50.  

Sau ngày Tân Niên, anh An có điện thoại mờì chi Đặng Hoàng Mai và chúng tôi tới xem cây 

Dendrobium Golden Rain lai giống với cây Den. Lynette Bank của anh. Thực ra anh An có tới 2 

cây thực là lớn với những bông hoa nở bung ra chứ không hơi cum cúp như những giống khác.  

Hai cây lan khổng lồ này, mỗi cây đường kính đo được 8 feet (2.40 th) với trên 120 dò hoa, mỗi 

dò khoảng 50-60 hoa đặc biệt mầu hoàng kim lóng lánh dưới ánh sáng ban mai. 
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Anh An còn có 5-7 cây nhỏ cùng một loài.  Nói là nhỏ nhưng đường kính cũng phải trên 1 thước 

nào là Dendrobium speciosum var. hilii ʻDon Brownʼ hoa trắng tinh nhưng không mở rộng, 

hương thơm quá hắc, Dendrobium spesiosum var. curvicaule hoa cũng trắng tinh nhưng cánh 

hoa mở rông. 

 

Ngoài Dendrobium của Úc, anh còn có khá nhiều lan Cymbidium cành hoa dài rũ xuống  

như Cym. Pat Ann ‘Apollo’, Cym. Pat Ann ‘Jade Necklace’, Cym. Pat Ann ‘Sunburst’, Cym. 

madidum x Cym. tracyanum và nhiều cây không còn bảng tên, nhưng biết rằng những cây lan 

này mấy năm trước giá khá đắt. Anh còn có những cây lan Việt Nam như cây: Dendrobium 

chrysotoxum (Kim Điệp), Den. hancockii (Hoàng Thảo Trúc đen), Ngọc Điểm (Rhynchostylis 

gigantea) v.v... 

Tìm hiểu thêm nguồn gốc về cây lan Dendrobium của anh 

An mới biết rằng đó là một cây lai giống từ cây (Den. 

speciosum ‘Golden Rain’ x Den. Lynette Banks). Cây Den. 

Lynette Banks thì được ghép giống từ cây (Den. Eureka x 

Den. speciosum var. grandiflorum) và cây Den. Eureka 

được ghép giống từ cây (Den. fleckeri x Den. jonesii).  
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Cách đây không lâu, một nhà buôn mua ở New Zealand khoảng 500 cây gieo hạt giữa cây Den. 

speciosum với cây Den. Lynette Banks mang về bán lại, sau đó mới mang cầu chứng với tên 

Den. Golden Arch. Cây lan của anh An thuộc một đợt trước đó nên đã không mang tên Den. 

Golden Arch vì lúc đó họ chưa đăng ký giống ghép này. Nhưng nhờ sự đăng ký này, tất cả các 

cây của anh An dù là đã ghép giống từ đời trước vẫn được cái tên mới là Den. Golden Arch. 

Nhưng vào năm 1858  tại Anh Quốc cũng đã có một cây Dendrobium Golden Arch mọc tại vùng 

Đông Bắc Ấn Độ.  Cây lan này trông giống như cây Den. thyrsiflorum hay Den farmerii.  

Anh An cho biết anh mua những cây này vào 

khoảng 7-8 năm  về trước và trồng với sơ dừa vì sơ 

dừa thấm nước mau hơn là vỏ cây và giữ nước lâu 

hơn, cho nên vào mùa hè anh chỉ tưới 2 lần là đủ. 

Sơ dừa thông thoáng hơn là vỏ cây nhưng phải 

ngâm nước tối thiểu là 3 lần, mỗi lần ngâm 3-4 

ngày mới hết chất muối.  

Ngoài ra chỗ để lan phải rộng rãi và thoáng gió cho 

nên anh đã làm giàn lưới che cao tới 10 thước. 

Theo những kinh nghiệm của những người trong 

hội, anh dùng phân bón 20-20-20 với liều lượng rất 

thấp, nên cây rất tốt và không bị cháy lá, cháy rễ. Về diệt trừ sâu bọ và bệnh tật, anh dùng Bayer 

All in one insect & desease control và gần đây dùng Ortho Max và anh dùng rất thận trọng. Để 

giữ cho lá lan sạch đẹp, anh dùng chiếc lọc bằng than (Charcoal water filter) để không bị cặn 

nước đóng lại. Mùa Hè, anh tưới nước thật đẫm xuống nền đất để giữ một độ ẩm khá cao trong 

một khu phố phía Nam của xa lộ 22 lúc nào cũng đặc nghẹt những xe. 

 

 

Anh tâm sự, trong suốt 6 năm học tập cải tạo, chị An là người đã nuôi chồng, nuôi con rồi cho 

con vượt biển. Riêng anh, sau khi được thả 4 tháng, anh cùng một con trai vượt biển và đinh cư 

tại Đức, sau đó được mẹ và em anh bảo lãnh sang Hoa Kỳ vào năm 1983.  Ít lâu sau, chị An sang 

đoàn tụ và cùng anh săn sóc đàn con và phụ với anh giữ cho vườn lan tươi tốt.  

Ngày nay chuẩn bị dọn nhà về một nơi chật hẹp hơn, nên anh chị muốn nhường lai một số cây 

lan quý cho các anh chị em trong hội với một giá đặc biệt. Anh muốn trao những đứa con của 

anh đã nuôi nấng từ bao nhiêu năm qua cho một người anh có thể tin tưởng rằng biết cách nuôi 

trồng và hy vọng rằng sau này sẽ còn cơ hội nhìn thấy chúng. Tuy vây nhưng khi nhìn những 

khóm lan nuôi trồng từ 7-8 năm về trước lặng lẽ theo người khác ra đi, anh không khỏi ngậm 

ngùi, dơm dớm nước mắt.  
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Phía sau hè, một hàng chuối sứ và những giàn thanh long và cây bưởi nở hoa chi chít tỏa hương 

thơm ngào ngạt bên cạnh cây mai vàng của quê hương thứ 2 (Forsythia) đặc biệt với những bông 

hoa 5 cánh khó tìm đâu ra, đã nói lên sự thương nhớ của anh với quê hương cũ, dù rằng nơi đó 

đã gợi cho anh chị và những người tỵ nạn chúng ta những ngày tháng nhọc nhằn vất vả và một 

đời sống vắng bóng Tự Do, Dân Chủ. 

 


