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Lan Hoa Bí Pháp 1 
       
    

1. Tai sao ta phải thay chậu? 
i. A    Khi châu đã chật hẹp 

ii. B    Khi vật liệu trồng đã muc nát 
iii. C    Khi cây bị bệnh 
iv. D    Cả 3 đều đúng 

 
2. Nên thay chậu vào mùa nào?  

i. A.   Vào mùa hè 
ii. B.   Khi cây tàn hoa 

iii. C    Khi  cây moc cây non 
iv. D    Vào mùa Xuân 

 
3. Ta nên chọn chậu ra sao? 

i. A    Châu to cho đỡ tốn công 
ii. B    Chậu nhựa cho nhẹ 

iii. C    Chậu đất cho cây khỏi đổ 
iv. D    Tùy theo  cây lan 

 
4. Cây lan nào cần chậu có chiều sâu? 

i. A    Cattleya  
ii. B    Cymdidium 

iii. C    Dendrobium 
iv. D    Loại nào cũng đuợc   

 
5. Vật liệu nào thông dụng hơn cả để trồng 

lan?  
i. A    Vỏ thông  

ii. B    Than 
iii. C    Rêu  
iv. D    Vỏ dừa 

 
6. Truớc khi dùng vât liệu trồng lan phải?   

i. A    Phơi cho thật khô 
ii. B    Trôn vói phân bón 

iii. C    Phun thuốc sát trùng 
iv. D    Ngâm nuớc 

 
7. Sau khi thay châu nên để lan vào chỗ?   

i. A    Có chút nắng sáng 
ii. B    Thoáng gió 

iii. C    Rợp mát 
iv. D    Cao ráo 

 
 
 
 
 

 
8. Lan vừa thay chậu cần tứoi ra sao? 

i. A    Tứoi hàng tuần 
ii. B    Ba tuần sau mới tứoi 

iii. C    Tứoi và bón phân thật đẫm 
iv. D    Tứoi mỗi ngày 

 
9. Phân nào tốt cho lá cây? 

i. A    20-10-20 
ii. B    30-10-10 

iii. C    5-15-20 
iv. D    Phân bò hay phân gà 

 
10. Bón phân nên bón như thế nào? 

i. A    Bón hằng ngày cho thiệt loãng 
ii. B    Bón nhiều tốt nhiều 

iii. C    Bón khi thấy cây èo uột và 
       vàng lá 

iv. D    Bón khi cây mọc mạnh 
 
11. Trong các loài lan, lòai nào cần nhiều phân 

bón hơn cả?  
i. A    Loài nào cũng cần phân bón 

ii. B    Vanda 
iii. C    Những cây lai giống 
iv. D    Những cây nguyên thủy 

 
12. Lan cần:  

i. A    Tứoi nhiều nuớc 
ii. B    Ẩm độ cao 

iii. C    Bón nhiều phân 
iv. D    A và C 

 
13. Loài lan nào cần phải để trong bóng mát:  

i. A    Paphiopedilum 
ii. B    Dendrobium  

iii. C    Cattleya 
iv. D    Oncidium 

 
14. Loài lan nào cần nhiều nắng hơn cả? 

i. A    Oncidium  
ii. B    Cattleya 

iii. C    Laelia  
iv. D    Dendrobium 

 
15. Tại sao lan không ra hoa? 

i. A    Thiếu phân bón  
ii. B    Không thoáng gió 

iii. C    Thiếu nắng  
iv. D    Rễ bị thối  


