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 Khi mùa thu tới, bầu trời trong xanh hơn, gió mát mẻ và  không khí chuyển động không 

còn cái nắng gắt gao làm cho khí hậu nóng nực, oi bức của mùa hè.  

 Đây là thời gian tốt đẹp nhất trong 

năm. Ban ngày không còn ánh nắng chói 

chang, gay gắt, nhiệt độ chỉ còn vào khoảng 

80-85°F (26-29°C). Ban đêm gió thu nhè 

nhẹ làm nhiệt độ hạ xuống xuống khoảng 

55-60°F (13-16°C) và đây là nhiệt độ lý 

tưởng cho mọi loài lan. 

 Trong thời gian này những mầm mới 

mọc vào mùa Xuân và mùa Hè tăng trưởng 

manh mẽ và chuyển mình vào giai đoạn 

chuẩn bị ra hoa. 

 Trong giai đoạn này ta cần phải: 

 Tưới nước thưa ra, trước kia vào mùa hè tưới 2-3 lần một tuần nay chỉ còn một tuần 

một lần, nhưng lượng nước tưới vẫn không bớt đi. 

 Vào mùa Hè, nên tưới nước vào ban đêm để tăng độ ẩm và làm hạ nhiệt độ cho 

lan mọc mạnh, nhưng vào mùa thu không nên tưới vào ban đêm vì nước đọng 

trên ngọn lại gặp lạnh dễ bị nhiễm bệnh và thối lá, thối mầm.  

 Tiếp tục bón phân mỗi tuần một lần, nhưng nếu bón bằng 30-10-10 nên đổi sang  

10-30-20 thúc cho hoa mọc nhiều hơn (blossom booster). Còn nếu bón bằng phân có 

chỉ số đồng đều như 15-15-15 hay 20-20-20 không cần thay đổi.   

  Vào cuối mùa Thu, những chậu lan lan đất Cymbidium sẽ bắt đầu ra nụ, nếu mầm tròn là 

nụ hoa, nếu dẹt là mầm lá.  

 Cattleya sẽ ra những bẹ hoa và chờ  ngày 

nở vào thu hay xuân tùy theo giống. Nếu thấy 

những bẹ này vàng úa hãy xé theo chiều dọc để có 

không khí nuôi sống mầm hoa. 

 Chúng ta cũng không nên hoảng hốt khi 

thấy lá cây Catasetum, Cynoche hay Calanthe, 

bỗng dưng úa vàng và rụng. Đó tình trạng thông 

thường của những cây này khi ban đêm lạnh xuống 

dưới 60°F hay 16°C chứ không phải là bị bệnh.  

 Những cây Dendrobium nobile, Den. anosmum, Den. apphylum và những cây lan khác 

khi đã rụng lá, nên tưới ít đi và gần như ngưng tưới vào mùa Đông. Mỗi tháng chỉ cần  tưới sơ 

một lần cho thân cây khỏi bị khô là đủ và bắt đầu tưới lại khi thấy cây ra nụ.  

 Những cây lan mang vào trong nhà cần lưu ý xem có kiến, có rệp hay không? Nhiệt độ 

trong nhà thường thường ấm hơn bên ngoài, cho nên chỉ cần một tuần lễ trứng rệp sẽ nở và sinh 

sản mau lẹ.    

               Hoàng Mai 


