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Rụng Hoa, Thui Nụ 
 

 

Trong mục “Hoa Lan và Bạn Đọcˮ thường có những câu hỏi quá ngắn như sau:  

 Tại sao lan lại rụng hoa thui nụ? 

 Cho mình hỏi mua lan giống ở đâu? 

 Tại sao lan của tôi cứ chết dần?  

 

Chúng tôi có đôi chút bối rối, vì không biết rõ: 

1. Lan đó là lan gì? 

2. Người hỏi ở đâu? Hoa Kỳ hay Âu Châu hay ở Việt Nam? 

3. Người hỏi là nam hay nữ để tiện việc xưng hô trong lúc trả lời. Là người Việt, việc xưng 

hô cần phải có để chứng tỏ chúng ta là người có văn hóa, chứ không thể cốc lốc như trên.  

 

Chúng tôi muốn giải đáp các thắc mắc của các bạn nhưng: 

 Không biết rõ các nguyên nhân cần thiết để có thể trả lời cho đúng.  

 Không thể nào lập đi, lập lại những câu trả lời tương tự.  

  

Cũng vì vây, chúng tôi thường khuyên các bạn hãy vào trong mục “Cách Trồng Lanˮ và “Các 

Loại Hoa Lanˮ để tim hiểu vấn đề rõ ràng hơn.  

  

Trở về vấn đề Rụng Hoa Thui Nụ, xin đơn cử một thí dụ sau đây.  

 

HỎI 

  

Hai tuần trước, bạn tôi có tặng cho một chậu lan, chẳng hiểu là lan gì. Dưới gốc có 3-4 

chiếc lá to bằng bàn tay, có một cành hoa khá cao với 5 chiếc mầu tím hồng và 6 chiếc 

nụ. Được một tuần sau hoa bắt đầu rụng, những chiếc nụ đã nở thêm một hoa nhỏ hơn. 

Nhưng những chiếc nụ còn lại đã úa héo, đổi mầu và sắp rụng. 

 

Xin cho biết cách cứu chữa và tại sao. Thành thực cám 

ơn quý anh chị.  

 

Hiền 

 

ĐÁP 

 

Vì không biết Hiền là nam hay nữ, chúng tôi đành phải trả lời 

trống không vậy.  

 

Theo như lời kể, cây lan này là lan Hồ Điệp, tên khoa học là 

Phalaenopsis. Thông thường loài hoa này có khi 2 tháng mới 

tàn và những chiếc nụ sẽ nở liên tục có thể kéo dài tới 3 tháng. 

Nguyên nhân của sự rụng hoa thui nụ là vì:  
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 Nhiệt độ trong nhà quá nóng. Lan ưa thích được giữ trong nhiệt độ 55-65°F (13.3-

18.3°C).  

 Nếu nhiệt độ thay đổi quá đột ngột cũng sẽ làm cho hoa chóng tàn. 

 Để lan gần máy sưởi, máy lạnh hay quạt thổi thằng vào. 

 Tưới nước quá nhiều và quá thường xuyên. Nên nhớ lan thích ẩm chứ không thích quá 

ướt.  

 Nhiều tiệm bán hoa, để lan trong chậu sứ không có lỗ thoát nước. Nếu rễ lan lúc 

nào cũng ướt sũng, rễ sẽ bị thối và không có thể hút nước nuôi cây được. Hoa sẽ 

rụng, lá sẽ mềm nhũn và nhăn nheo.  

 Trái lại nếu thiếu nước, hoa lá sẽ hơi héo nhưng khi được tưới nước hoa, lá sẽ tươi 

trở lại. 

 Trong nhà độ ẩm thường quá thấp làm cho hoa sớm rụng, lá sẽ nhăn nheo.  

 Không nên phun nước vào hoa làm cho hoa chóng tàn và dễ bị nhiễm trùng.  

 Nên cắt bỏ dò hoa, chừa lại 3 đốt cuối cùng. Vài tháng sau mầm hoa mới sẽ mọc ra.  

Nếu cây lan không mạnh nên cắt bỏ dò hoa tận gốc, để cho cây chóng lại sức. 

 

Nếu cây bị thối rễ hãy thay chậu. Xin xem bài “Thay Chậu Lan Hồ Điệp (Phalaenopsis)ˮ trong 

mục “Cách Trồng Lanˮ. 

 

Nếu bạn hỏi, ít nhất cũng viết cho chúng tôi vài chữ như trường hợp trên. Xin đừng quá hà tiện 

lời nói, chúng tôi không thể nào đoán biết được những chi tiết cần thiết để trả lời cho chính xác. 

 

Thực ra câu trả lời cũng đã có sẵn và đầy rẫy trong các bài trong mục “Cách Trồng Lanˮ và “Các 

Loại Hoa Lanˮ mà các bạn đó chưa có thì giờ ghé mắt qua. Xin hãy chịu khó đọc những bài 

trong mục “Tài Liệuˮ các bạn sẽ tự trang bị cho mình một kiến thức của những người đã nuôi 

trồng hoa lan cả chục năm.  

 

Nếu là người mới, hãy nhập tâm những lời chỉ dẫn trong 2 bài “Trồng Lan Dễ Hay Khóˮ và 

“Mua Lanˮ. 

 

Nếu là người đã nuôi lan đã lâu, hãy so sánh cách nuôi trồng của mình và những lời khuyên 

trong các bài “Tưới Nước Bón Phânˮ, “Thay Chậu Ra Saoˮ, “Trồng Lan Bằng Gìˮ, “Các Loại 

Hoa Lanˮ v.v… rồi sửa chữa các khuyết điểm hoặc tăng cường ưu điểm của mình. 

  

Nếu các bạn muốn hiểu biết nhiều hơn nữa hãy đọc những bài trong mục “Biên Khảo và Sưu 

Tầmˮ, “Lan Rừng VN từ A đến Zˮ v.v…  

  

Nếu muốn giải trí hãy đọc những bài trong mục “Tiểu Chuyệnˮ hay nghe thơ, nhạc trong mục 

“Sinh Hoạtˮ.  

 

Muốn xem các hình ảnh hoa lan xin vào mục “Thư Viện Hình Ảnhˮ. 

 

Thực ra Hoa Lan là một vườn lan quá rộng lớn và kỳ bí, không một ai có thể hiểu rõ tường tận, 

ngọn ngành. Vì vậy chuyện không hay, không biết hay nhầm lẩn là lẽ thường tình. Nhưng muốn 

thành công trong việc nuôi trồng hoa lan hay bất cứ một việc gì, xin hãy nhớ làm lòng câu châm 

ngôn: HỌC, HỎI, HIỂU, HÀNH.  

 

  

http://www.hoalanvietnam.org/7C1a_ct/4tz/Thay-Chau-Lan-Ho-Diep-Phalaenopsis.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/7C1a_ct/cach-trong-hlvn.html
http://www.hoalanvietnam.org/7C1a_ct/cach-trong-hlvn.html
http://www.hoalanvietnam.org/7C1a_ct/4tz/Trong-Lan-De-Hay-Kho.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/7C1a_ct/2em/Mua-Lan.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/7C1a_ct/4tz/Tuoi-Nuoc-Bon-Phan.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/7C1a_ct/4tz/Thay-Chau-Ra-Sao.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/7C1a_ct/4tz/Trong-Lan-Bang-Gi.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/6B1_lrvnaz/lan-rung-vn-hlvn.html
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Không biết, chúng ta cần phải học, phải tìm hiểu. 

Nếu chưa hiểu hay thắc mắc, hãy chịu khó đọc hay hỏi bạn bè. 

Học, hỏi để hiểu thấu đáo vấn đề hơn. 

Sau đó hãy đem những được đã học hỏi ra thực hành.  

 

Thân chúc các bạn thành công.  

 

 

        Nguyễn Hưng Yên 2009 


