
Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org 

  

Những Câu Thường Hỏi Về Lan - Bài 2 

 

1.  Tại sao không nên dùng những thứ phân hột hay phân viên để bón cho lan? 
 

Lan là một loài hoa không cần nhiều phân bón, nhất là các loại nguyên giống, do đó khi bón 

phân cần pha cho thật loãng chỉ bằng ¼ lời chỉ dẫn của nhà chế tạo là đủ.  Tuy loãng như vậy 

mỗi tháng chúng ta phải tưới nước một lần cho thật đẫm để trôi sạch chất muối đọng lại trong 

châu.  Khi dùng phân hột hay phân viên chúng ta không thể nào kiểm soát được nồng độ của 

phân bón, nhất là những thứ dùng cho cỏ cây quá mạnh đối với lan.  Loại phân này sẽ làm cháy 

rễ.  Xin xem chi tiết bài tưới nước, bón phân.  

 

2.  Tại sao cây Dendrobium anosmum (dã hạc), Dendrobium aggregatum (kim điệp) của tôi  
mọc rất tốt mà không ra hoa? 
 

Có 3 yếu tố làm cho cây không ra hoa:  bón nhiều phân có 

chất nitrogene quá cao, tưới quá nhiều nước trong giai đoạn 

cây cần nghỉ, thời gian này không đủ lạnh làm cho rụng lá.  

Vì vậy khi cây đã ngừng tăng trưởng, ngưng bón phân 30-

10-10 mà bón bằng phân 10-30-30.  Vào muà đông ngưng 

bón phân, tưới bớt nước hoặc ngưng tưới nước, trời lạnh 

xuống cây sẽ rụng lá và sẽ ra hoa vào mùa xuân.  

 

3.  Mấy cây lan tôi trồng ở trong nhà bị rệp đen (aphid), rệp đỏ (red spider mite) và loại có 

vẩy mềm (soft scale).  Tôi đã dùng thử nhiều thứ thuốc mà không sao diệt trừ được.  Tôi 

không muốn dùng những thuốc diệt sâu bọ nặng mùi ở trong nhà.  Xin vui lòng chỉ dẫn. 
 

Luôn luôn nhớ rằng thuốc diệt sâu bọ không diệt được những trứng sâu vì có một màng che bảo 

vệ.  Vì vậy khi phun thuốc phải phun nhiều lần cách nhau một tuần lễ để diệt hết những sâu bọ 

vừa mới nở.  Không muốn dùng những thứ nặng mùi, nên mua xà phòng Dr. Bronner‘s 

Pippermint Soap ở tiệm bán thức ăn dinh dưỡng (health food store).  Pha một thìa cà phê vào 

một quart nước rồi dùng bình phun, phun cho mạnh.  Còn không mang ra ngoài phun thuốc, để 

cho hết hơi rồi mang vào trong nhà.  

 

4.  Cây lan hồ điệp (phalaenopsis) khi mua rất khỏe mạnh, tôi để trong nhà gần cửa sổ có 

nắng.  Trong nhà nhiệt độ khoảng 74°F, mỗi tuần tưới 2 lần.  Lá tự nhiên mềm sèo, tôi 

ngưng bón phân nhưng không thấy dấu hiệu tốt.  Tôi phải làm sao? 
 

Không rõ cây trồng bằng gì?  Vỏ cây hay rêu?  Tuy nhiên dù là vỏ cây, tưới mỗi tuần 2 lần là quá 

nhiều, chỉ nên tưới từ 7 cho đến 10 ngày một lần.  Nếu trồng bằng rêu (sphagnum moss) 3 tuần 

hay một tháng mới tưới một lần.  Hãy rút cây ra khỏi chậu, quan sát có thối rễ hay không?  Nếu 

thối, cắt bỏ rễ thối trồng lại bằng vỏ cây hay rêu mới ngưng tưới trong 2-3 tuần rồi hãy tưới như 

trên. 
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