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Trồng Lan Để Kinh Doanh 
 

 

Trên trang Web có khá nhiều câu hỏi liên quan đến việc trồng lan để kinh doanh, chúng tôi đã trả 

lời vắn tắt, nhưng thấy đây là một vấn đề quan trọng mà nhiều người muốn biết nên thiết nghĩ 

cần được phân tích rõ ràng hơn. Xin mượn tạm mấy câu hỏi để chúng ta dễ dàng tìm hiểu vấn đề: 

• Nhằm để thỏa mãn và gần gũi với cây kiểng và hoa lan, tôi có mặt bằng ở Q. Bình 

Thạnh muốn kinh doanh mặt hàng này, tôi phải bắt đầu từ đâu, tìm nguồn cung cấp 

cây, phân bón... 

• Thưa các bác, cô chú anh chị trong CLB trồng hoa lạn Cháu ở tỉnh Bình phước muốn 

trồng 100 m2 hoa lan Dendrobium vậy xin hỏi mua giống ở đâu và cách chăm sóc thế 

nạo Cháu xin cảm ơn nhiều 

• Tôi ở Lạng sơn xin hỏi tôi muốn trồng lan hồ diệp ở lạng sơn nhưng không biết khí hậu 

có thích hợp dể trồng không? mong các bác chuyên gia tư vấn cho, tôi định trồng thí 

điểm 100 m2 tôi nên trồng cây con hay cây đã trưởng thành? 

• Mình ở Hậu Giang, do mình đi làm giờ hành chính nên muốn làm gì đó kiếm thêm thu 

nhập, mình thấy trồng hoa lan không cần không gian rộng lắm, thời gian chăm sóc 

cũng ít? Mình muốn được tư vấn thêm về ý nghĩ của mình? Mong các anh chị giúp với? 
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Xuyên qua các câu hỏi này, chúng tôi nhận thấy hình như những vị này không mấy am tường về 

hoa lan, không đọc bài trong mục “Cách Trồng Lan” mà chỉ muốn được giải đáp câu hỏi của 

mình. 

Chúng tôi xin trình bầy thiển ý như sau: 

Trồng lan tuy không khó nhưng không quá dễ dàng như trồng một cây hoa hồng hay một cây 

chuối. Nhưng trồng lan để kinh doanh lại là một chuyện khác, khó khăn và phức tạp hơn nhiều. 

Muốn kinh doanh về lan, cần phải tìm hiểu thật kỹ những vấn đề sau đây. 

Nghiên cứu thị trường 

Nếu mua bán vài ba chục cây có lẽ không thành vấn đề vì có lỗ lã cũng không đáng kể, nhưng 

việc kiếm thêm thu nhập cầm như 90% thất bại vì chưa kinh nghiệm, nuôi trồng, chưa biết ai sẽ 

mua lan của mình? 

Muốn kinh doanh, cần phải tìm hiểu thị trường mua bán trước đã. Loài lan nào đang có giá trên 

thi trường? Giá mua cây giống là bao nhiêu? Tổn phí về nhân công, điện, nước, phân bón bao 

nhiêu? Giá bán hiện tại trên thị trường là bao nhiêu? Bán thẳng cho doanh nhân hay qua trung 

gian? Chi phí vận chuyển? v.v... Ai là những đối thủ đương thời? Hiểu biết thấu đáo được những 

vấn đề này phải mất một thời gian khá dài chứ không phải là một sớm, một chiều. 

 

Kỹ thuật nuôi trồng 

Đây là vấn đề sinh tử, bởi vì lan vốn sống ở núi cao, rừng rậm, mỗi cây, mỗi loài cần có nhưng 

đòi hỏi khác nhau về nhiệt độ, ánh sáng nên cách nuôi trồng cũng khác nhau. Cách nuôi trồng lan 

cấy mô khác hẳn với cây con được gieo từ hạt. Tìm hiểu kỹ thuật nuôi trồng có khi là 5-7 tháng 

hay một vài năm, tuỳ theo trình độ hấp thụ. Nếu không am tường thấu đáo vấn đề này cầm chắc 

100% thất bại. Nếu thuê mướn người lại thêm vấn đề nhân sự. 
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Vốn đầu tư: 

Nếu nuôi quy mô trong nhà kính với các kỹ thuật hiện đại, kinh phí có thể lên tới vài tỷ đồng 

VN, còn nếu nuôi ở ngoài trời với mái che sơ sài, giàn lan dựng lấy, tưới bón tự tay, cây giống 

v.v... có thể mất một vài triệu VN, nhưng không bảo đảm kết quả, vì còn vấn đề thiên thời, nhân 

hoà, địa lợi nữa. 

Ngoài những câu hỏi về dinh doanh còn các câu hỏi về chỉ chỗ mua bán, giới thiệu như sau: 

• Cháu đang ở Đà Nẵng và có nhu cầu mua vài kí phong lan rừng về trồng ở Hà Nội. 

Hôm rồi có đi quanh công viên 29/3 mà không thấy bán. Có tiền bối nào có thể cho 

cháu vài địa chỉ bán phong lan rừng ở Đà Nẵng được không? Cháu xin cảm ơn! 

• Thưa các bác, cô chú anh chị trong CLB trồng hoa lan. Cháu ở tỉnh bình phước muốn 

trồng 100 m2 hoa lan Denro vậy xin hỏi mua giống ở đâu và cách chăm sóc thế nào? 

Cháu xin cảm ơn nhiều. 

• Xin các bác hướng dẫn em tìm đầu ra lan hồ điệp, hoặc có công ty nào cung cấp giống 

và bao tiêu thụ đầu ra cho em không? Cám ơn các bác nhiều. 

• Tôi yêu thích cây kiểng, nhất là hoa lan, muốn học cách chăm sóc cây trồng, mà không 

biết ở đâu, xin chỉ giúp. 

Thêm vào những vấn đề kể trên còn phải kể đến mánh lới lừa lọc, cạnh tranh mua bán trên 

thương trường nữa, cho nên ý kiến của chúng tôi là những người ngoại cuộc ở xa, không chủ 

trương thương mại, không rành rẽ tình trạng từng địa phương cho nên rất tiếc không thể nào đưa 

ra những ý kiến xác đáng. 

Xin hãy vào mục “Cách Trồng Lan”, “Lan Việt” để tìm hiểu sâu rộng các vấn đề liên quan đến 

việc nuôi trồng xem có thích hợp với nơi các bạn sinh sống hay không và tự trang bị cho mình 

một kiến thức tối thiểu về hoa lan. 

Hãy hỏi han các bạn bè và gia nhập các hội Hoa lan địa phương để học hỏi kinh nghiệm quý báu 

của những người đi trước.  

Xin hãy học cách nuôi một vài cây lan trước khi tính chuyện kinh doanh.  

Chúc các bạn thành công.  

Mặc Lan 


