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Eulophia petersii Rchb. f. 1865 

 

Trong số các cây lan sống ở những vùng sa mạc có cây Eulophia petersii, mọc ở Kenya và các 

vùng gần bờ biển miền đông nam Phi Châu như Burundi, Zaire, Eritrea, Ethiopia, Somalia, 

Sudan, Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi v.v...  

Cây Eulophia petersii sống trong cát đá khô cằn mà giả hành mập mạp cao tới 30 phân, lá từ  

2-5 chiếc, dài tới 40 phân, dầy và cứng.  Chùm hoa cao tới 2 thước, hoa to khoảng 3 phân và từ 

30 đến trên 100 hoa.  Thông thường cánh hoa mầu vàng xanh có sọc tim, lưỡi trắng có những sọc 

tím đỏ, hoa nở vào Hè-Thu, hương thơm hắc.  Cây lan này cũng có một biệt dạng hoa mầu xanh 

nhạt và cây trông mảnh mai hơn. 
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Lan ưa trồng trong chậu sâu đáy và chất trồng dễ thoát nước, gồm: 4 phần đất trồng cây (potting 

soil) 1 phần cát lớn và 5 phần Perlite.  Lan không ưa quá ẩm uớt 

và có thể chịu khô cả tháng được, nên chỉ cần tưới 2 tuần một lần 

là đủ. Lan có thể chịu nóng trên 100 F và lạnh tới độ đông đá 

được, nhưng kinh nghiệm cho biết rằng nếu để ngoài trời, mà ban 

đêm lạnh xuống dưới 40 F hay tưới nước vào mùa Đông-Xuân, lan 

sẽ không ra hoa. 

Trước đây, tôi đã mua cây lan này ở hội Xương rồng (Catus & 

succulent plant) nhưng bị chuột gặm mất.  Cách đây mấy năm, cô 

Phạm Hảo ở Seattle có tặng cho tôi một chậu, cây khá lớn nhưng 

chắc vì để ngoài trời lạnh lẽo và mưa suốt mùa Đông nên chẳng 

thấy ra hoa. 

Trên thế giới, loài Eulophia có khoảng 250 giống, Việt Nam có 10 

giống.  (Xin xem trong mục Lan Rừng VN từ A-Z.)  Trong số đó, có cây Eulophia flava hoa 

vàng rất đẹp, tôi đã thấy trong vườn lan của anh Bùi Việt, Ban Mê Thuột vào mùa Xuân năm 

2010. 
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Ngoài ra, tại VN còn có cây Eulophia zollingeri khá nhiều hoa và nhiều mầu sắc khác biệt. 

 

 

 

 
 

Ảnh: Phạm Đoàn Quốc Vuơng 
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Cây lan này thuộc về nhóm lan hoại sinh cho nên không có lá và rất hiếm thấy. 

 

Bùi Bảo Lộc 
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