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Sarcochilus Robert Brown 1810 
 

 

Cuối tháng 8 năm 2005, chúng tôi một nhóm 7 người từ Hoa Kỳ đến thăm viếng Úc Châu, tháng 

này là vào dịp đầu Xuân của các xứ sở thuộc Nam bán cầu. 

Hôm đó Ross Harvey, chủ nhân vườn lan Cedarvale Orchids đã chờ đón chúng tôi với chiếc 

Landrover đầy cát bụi sẵn sàng cho một cuộc hành trình trong rừng núi.  Địa điểm đầu tiên là 

khu Bulls Fall cách xa Brisbane chừng 100 cây số.  Xe chạy qua những con đường đất đỏ gồ ghề, 

lên đồi xuống dốc qua các trang trại nuôi bò, quang cảnh giống như vùng Ban Mê Thuột, Đắk 

Lắk.  Cây lan Úc đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là những khóm Sarcochilus falcatus hoa trắng 

muốt mọc ở trên cành thông ngoài bìa rừng lung linh trong gió sớm. 

 

Tiếc rẳng chiếc máy ảnh Canon bỏ túi, tôi mang theo không thể thu đuợc hình nên đành mượn 

mấy hình trên trang Googles để chứng minh sự hiện diện phong phú của loài lan này.  

    

                        Ảnh: Flicker.com                Ảnh: springbrookrescue.org.au 
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Truớc khi trở về Hoa Kỳ, chúng tôi có ghé thăm một vài vườn lan và mua dăm bẩy cây và nhờ 

Ross Harvey gửi về hộ.  Thủ tục mang cây từ Úc vào Hoa Kỳ rất phiền phức, nào là:  

 Giấy phép nhập cảng (Import license) 

 Giấy phép xuất cảng (Export license) 

 Hoá Đơn (Receipt) ghi rõ từng cây, giá tiền  

 Giấy phép của sở bảo vệ những giống hiếm quý (CITIES) 

 Giấy chưng nhận không dịch bệnh (Phytosanitary) 

 Cây nhập nội phải ở trong tình trạng trơ rễ (Bare root) 

 

Khi cây về tới phi trường phải có người đại diện trình bầy đầy đủ giấy tờ với nhân viên quan 

thuế và kiểm dịch, nếu nghi ngờ có sâu bọ cây sẽ bị bỏ vào phòng phun thuốc khoảng 24 giờ.  

Khi mang ra nhiều cây đã ở trong tình trạng ngất ngư và chi phí vận chuyển, kiểm dịch, đại diện 

v.v... lên tới khoảng $200 USD cho một cây.  Nội việc xin giấy tờ, nếu không phải là vườn lan có 

môn bài, ít nhất phải mất 3-5 tháng mới xin được đủ. 

 

Năm đó tôi mang về 4-5 cây Den. speciosum và một khóm Sarcochilus hartmanii do Ross 

Harvey tặng.  Khóm lan này nuôi trong nhà kính được vài năm, sau đó chết dần chết mòn vì nạn 

rệp sáp (Bois duvale scale). 

 

Loài lan Sarcochilus viết tắt là Sarco. có khoảng chừng 25 giống mọc ở các quốc gia phía nam 

bán cầu như: Úc, Tân Tây Lan, New Guinea và New Caledonia.  Đẹp và thông thường nhất là 

những cây: Sarcochilus falcatus, Sarco. hartmanii và Sarco. fitzgeraldii. 

 

 

 

 

         Sarco. falcatus        Sarco. hartmanii 

 

Ảnh: Orchids Species 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarcochilus_fitzgeraldii
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Sarco. fitzgeraldii 

www.oscov.asn.au 

 

Hiện nay, người ta đã lai giống ra nhiều cây rất đẹp như: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sarcochilus Weinhart                      Sarco. hartmanii ʻSharkies’ 

  Ảnh: orchids.wikia.com   Ảnh: www.orchidsocietynsw.com.au 
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       Sarco. Hot Santa               Sarco.Yvette ʻJake’s Pride’  

 Ảnh: orchids.wikia.com          Ảnh: www.irabutlertrophy.org 

 

 

 

     Sarco. Yvette  

              Ảnh: orchids.wikia.com 

 Sarco. Melba x Sarco. hartmanii    

  Ảnh: www.nurseriesonline.us     

http://orchids.wikia.com/wiki/Sarcochilus_Hot_Santa
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  Sarco. Cream Cake ʻProteus’                        Sarco. Melba 

     Ảnh: The Orchid Sources  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sarcochilus Judith ʻCheryl’ CC/OSCOV    

        Ảnh: www.oscov.asn.au 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS65qbyKDLAhVH6GMKHdIEASEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.oscov.asn.au%2FOyear%2Fyear11.html&psig=AFQjCNH58rxDzE5ciUlPBar4z0G9cLVaPA&ust=1456956559901320
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  Sarcochilus Fitzhart (Sarcochilus hartmannii x Sarcochilus fitzgeraldii) 

Ảnh: southeastorchidsocietyuk.org 

Mấy năm vừa qua, trên bàn trưng bầy hàng tháng của Hội Hoa Lan VN thỉnh thoảng đều có 

những cây Sarcochilus hartmanii hay một cây lai giống nào đó. 

Khi tới thăm vườn lan của chị Trần Phương Mai và Trần Ngọc Thụ, tôi thấy cả chục chậu lan 

này nhưng chỉ có một cây duy nhất còn hoa bởi vì mùa hoa nở chỉ vào mùa Xuân. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những cây Sarcochilus đều nhỏ gọn và rất dễ trồng lại, ra hoa vào mùa Xuân, rất thích hợp với 

thời tiết của California vì có thể chịu lạnh tới 40°F. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fsoutheastorchidsocietyuk.org%2F2013-table-shows%2F&psig=AFQjCNH58rxDzE5ciUlPBar4z0G9cLVaPA&ust=1456956559901320&cad=rja
https://www.google.com/search?biw=1360&bih=631&q=sarcochilus+fitzgeraldii&revid=1495533524&sa=X&ei=4FGEVaiFOs-yogSuxIKYCA&ved=0CGMQ1QIoAQ
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Cây có thể trồng trong chậu hay trên mảnh vỏ cây.  Lan ưa chỗ rợp mát, vì không có giả hành 

nên cần tưới thường xuyên hơn để cho bộ rễ lúc nào cũng được ẩm.  Bón phân 20-20-20 thật 

loãng, một hay hai tuần một lần vào mùa Hè.  Vào mùa Đông, ngưng bón phân và tưới rất ít để 

tránh thối ngọn và thối rễ.  Thỉnh thoảng nên phun nước để cho khỏi bị khô, nhưng nên nhớ lan 

không chịu lúc nào cũng bị ướt rễ. 

 

Theo kinh nghiệm của nhiều người đã trồng, nên trồng với 1 phần vỏ thông thứ ½ inch trộn với  

1 phần đá núi lửa hay đá xanh. 

 

Chúc các bạn thành công và có thêm một loài lan đẹp. 

 

 

Hoàng Phù Hưng 

 

 


