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Promenaea Một Cây Lan Đẹp 

 
Tháng 5 vừa qua khi tới thăm Vườn Bách Thảo tại Bá Linh (Berlin, Germany) trong khu nhà 

kính để lan có một cây lan khá đẹp nhưng không có bảng ghi tên cây.  

Đó là một cây lan hoa mầu vàng chấm đỏ rất 

đẹp, truy tầm mãi mới biết là một cây lai 

giống giữa cây Promenaea Limelight x 

Prom. citrata đồng danh của cây Prom. 

xanthia và cây Prom. Limelight là cây lai 

giống giữa Prom. ovatiloba x Prom. 

stapelioides. 

Loài Promenaea có tất cả 14 giống mọc ở  

các khu rừng ẩm uớt tại Ba Tây (Brazil). 

Những cây lan nhỏ này củ bẹ dẹt và hơi 

vuông cạnh.  Lá mỏng và mềm 2-3 chiếc. 

Hoa đơn to chừng 3.5-5 cm (1.4-2"), cuống 

ngắn.                                Ảnh: Bùi Xuân Đáng 

1. Promenaea acuminata  Schltr. 1919 

2. Promenaea albescens  Schlechter 1919 

3. Promenaea fuerstenbergiana  Schltr. 1921 

4. Promenaea guttata  Rchb. f. 1856 

5. Promenaea lentiginosa  (Lindl.) Lindl. 1843 

6. Promenaea microptera  Rchb.f. 1881 

7. Promenaea ovatiloba  (Klinge) Cogn. 1906 

8. Promenaea paranaensis  Schltr. 1921 

9. Promenaea paulensis  Schltr. 1922 

10. Promenaea riograndensis  Schltr. 1925 

11. Promenaea rollisonii  (Rchb. f.) Lindl. 1843 

12. Promenaea silvana  F.Barros & E.L.M.Catharino 1994 - 1995 

13. Promenaea stapelioides  (Lindley) Lindl. 1843 

14. Promenaea xanthina  Lindley 1843. 

Cây Prom. ovatiloba hoa mầu vàng tuyền, Prom. 

stapelioides cánh hoa cũng mầu vàng có nhiều vằn  

đỏ sẫm, lưỡi hoa mầu tím đỏ có vằn tím đậm, còn 

cây Prom. xanthina hay Prom. citrata hoa mầu 

vàng đậm trong họng và lưỡi hoa có vài chấm đỏ. 

                        Prom. ovatiloba 

                 Ảnh: Orchid Species 

http://www.orchidspecies.com/promacuminata.htm
http://www.orchidspecies.com/proalbescens.htm
http://www.orchidspecies.com/promfuerstenbergiana.htm
http://www.orchidspecies.com/promguttata.htm
http://www.orchidspecies.com/promlentignosa.htm
http://www.orchidspecies.com/prommicroptera.htm
http://www.orchidspecies.com/promovatiloba.htm
http://www.orchidspecies.com/promparananensis.htm
http://www.orchidspecies.com/prompaulensis.htm
http://www.orchidspecies.com/promriograndensis.htm
http://www.orchidspecies.com/promrollinsii.htm
http://www.orchidspecies.com/promsilvana.htm
http://www.orchidspecies.com/promenstapelioides.htm
http://www.orchidspecies.com/promxanthina.htm


Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org 
 

  

 

 

 

 

 

             Prom. stapelioides           Prom. xanthina 

           Ảnh: Orchid Species       Ảnh: Orchid Species 

 

Phần lớn các giống Promenaea đều có mầu vàng thẫm hay vàng nhạt có đốm hoặc có vằn, do đó 

những cây lai giống đều cho hoa rất đẹp. 

 

             Prom. rollisonii         Prom. Colmaniana 

   Ảnh: theorchidsource.com                   Ảnh: Santa Barbara Orchid Estates 

 

   

          Prom. ovatiloba x Prom. xanthina        Prom. Limelight x Prom. citrata 

Ảnh: orchidonine.com.au       Ảnh: djibnet.com  
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           Prom. Cameleon            Prom. Cacha 

          Ảnh: Flickr.com             Ảnh: orchids.wikia.com 

 

Loài lan này rất dễ trồng, nhiệt độ từ 50°F-85°F (10°C -29.5°C), ánh sáng cần có lưới che 70% 

và có thể trồng dưới ánh đèn.  Trồng bằng vỏ thông nhỏ trộn với 20% perlite 10% than củi và 

10% sphagnum moss cắt nhỏ.  Tưới mỗi tuần 2 lần vào mùa hè và 1 lần vào mùa đông, cần để 

khô rễ mới tưới.  Ẩm độ từ 40%-70%.  Bón phân 15-15-15 mỗi tuần, ½ thìa cà phê cho 1 gallon 

(4 lít) nuớc.  Lan ưa trồng trong chậu hơi rộng nhưng không ưa bị đụng chạm đến rễ hay bị tách 

nhánh. 
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