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Cách Trồng Lan Hài 
Lan Hài là một loài địa lan, thường mọc trên các lớp đất mùn trên đá hay trong các khe ở sườn núi. Lan 
khá dễ trồng, nếu chúng ta biết rõ những điều cây lan đòi hỏi:  

 Trồng trong bóng mát. 
 Mùa thu ban đêm cần phải lạnh dưới 50-60F (10-15C). 
 3-4 tuần lễ lan mới ra hoa. 
 Rễ phải được luôn luôn ẩm ướt, nhưng không được 
 đọng nước. 

NHIỆT ĐỘ 

Cách trồng lan hài chia ra lam 2 loại: 
Loại chịu nóng gồm những cây lá có đốm như: Pap. Maudie, 
Pap.delenatii v.v.v. cần khí hậu ban đêm lạnh xuống 60-65F 
(15.6-18.3 C) ban ngày từ 70-80F (21-29 C). 
          Paph. henryanum 
Loại ưa mát gồm các cây có lá xanh trơn như Pap. insigne, Pap hangianum v.v.v cần ban đêm cần lạnh 
50-55F (10-13C). Nhưng loại lan này cũng không ưa nhiệt độ quá nóng hay quá lạnh. 
 
ÁNH SÁNG 
Lan cần ít ánh sáng, khoảng 800-1000 ánh nến, hơi tối hơn Phalaenopsis (Hồ điệp) và ưa có một chút 
nắng vào buổi sáng sớm. 
 
TƯỚI NƯỚC 
Lan không có bầu chứa nước cho nên cần phải tưới từ 3-7 ngày một lần, tùy theo khí hậu nóng hay lạnh. 
Khi tưới phải tưới cho thật đẫm và tránh không bao giờ được để lan khô rễ.  Nếu trồng ngoài vườn, vào 
mùa hè có thể tưới hàng ngày. 
 
BÓN PHÂN 
Lan ưa phân bón loãng cho nên chỉ dùng ¼ thìa cà phê gạt phân 30-10-10 hay 20-20-20 pha với 4 lít nước 
và chỉ bón trong mùa cây mọc mạnh mà thôi.  Mỗi tháng bón 3 lần, lần thứ 4 xả nước cho thật đẩm để rửa 
sạch hết muối đọng trong chậu.  
 
THAY CHẬU 
Lan ưa thay chậu mỗi năm một lần, bởi vì khi giá thể đã mục nát sẽ giữ nước và làm thối rễ. Khi rễ bị thối 
cây rất khó lòng hồi phuc. Giá thể gồm có: 

 Vỏ thông nhỏ 50%. 
 Than củi vụn 20%. 
 Rêu Phagnum moss cắt nhỏ 15%. 
 Perlite 15%. 

Khi thay chậu, phải cắt hết rễ và lá thối rồi trồng cây vào giữa chậu, và không vùi quá sâu nhất là các cây 
con phải nằm trên mặt giá thể, không được nén quá chặt và dùng chậu quá lớn vì lan sinh sản rất chậm. 
Khi tách nhánh nên giữ tối thiểu 3 nhánh. 
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ẨM ĐỘ 
Ẩm độ trung bình 40-50%. 
 
THOÁNG GIÓ 
 Chỗ để lan cần thoáng đãng không nên để vào trong góc và để sát nhau quá. 
 
Tuy nhiên các bạn ở các vùng mùa hè quá nóng nực, thường xuyên trên 90F (32 C) không nên trồng lan 
hài, ngoại trừ trồng ở trong nhà có máy lạnh và dưới anh đèn hay gần cửa sổ . 
 
Sau đây là một vài giống lan hài Việt Nam trong số 26 giống, có thể trồng tại các thành phố gần bờ biển 
và có thể mua được tại Hoa Kỳ:  

 

     Paph. armeniacum      Paph. callosum    Paph.delenatii 
 

    Paph. gratrixianum    Paph. henryanum         Paph. hirsutissimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Paph. malipoense   Paph. micranthum        Paph. villosum 



Hội Hoa Lan Việt Nam               www.hoalanvietnam.org/ 

 

Ngoài ra còn có rất nhiều cây lan hài lai giống khác hoa lớn và hình dáng mầu sắc rất lạ đep và hoa lại lâu 
tàn có khi tới 2-3 tháng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Paph. Berenice                    Paph. Wossner Vietnam Gold                  Paph. rothschildiaum  
          'Eddie' 'JS'x'A' WS 
     Ảnh: Parksite Orchids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paph. California Girl x Taisuco Americas Plum                         Paph. Chiu Hua Dancer 
 
     Ảnh Parksite Orchids 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Paphiopedilum (Olympic Mountains 'Grande' x Greenvale 'Hillsview')     Paphiopedilum Satin Stone 
                            Hillsview Gardens               Lehua Orchids 

http://www.parksideorchids.com/images/Thumbnails/Paphiopedilums/Paph%20Berenice.jpg
http://www.parksideorchids.com/images/Thumbnails/Paphiopedilums/Paph%20rothschildiaum%20%27Eddie%27%20%27JS%27x%27A%27%20WS.jpg
http://www.parksideorchids.com/images/Thumbnails/Paphiopedilums/Paph%20rothschildiaum%20%27Eddie%27%20%27JS%27x%27A%27%20WS.jpg
http://www.parksideorchids.com/images/Thumbnails/Paphiopedilums/Paph%20California%20Girl%20x%20Taisuco%20Americas%20Plum%20S.jpg
http://www.parksideorchids.com/images/Thumbnails/Paphiopedilums/Paph%20Chiu%20Hua%20Dancer_2.JPG
http://lehuaorchids.com/paphiopedilum/70303/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=eBA1AMtdhBADXM&tbnid=ce8x1OjI2d1wLM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fhillsviewgardens.com%2Fmm5%2Fmerchant.mvc%3FScreen%3DPROD%26Store_Code%3DHG%26Product_Code%3DHP-69%26Category_Code%3DPaph&ei=XAwkUaGBG4n02gWuq4G4Dw&bvm=bv.42661473,d.aWc&psig=AFQjCNGVaqQ29wgchLbo8HhNo9vu_RdtqA&ust=1361403347473070
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Lan đẹp còn có rất nhiều loài dễ trồng, nhưng tất cả còn tùy thuộc vào bạn có chỗ nuôi hay không? Ngân 
sách dù cho có dồi dào nhưng còn đủ sức chăm nom hay không? 
 
Mua về mà không đủ sức trông nom, tội nghiệp cho lan và uổng tiền lắm! 
 
 
Nguyễn Kim Lan 


