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Hướng dẫn chăm sóc lan cho người mới chơi
(nếu bạn đã biết rồi thì bỏ qua nhé)

4/ Phân bón:
Cây ở vườn mình đã được bỏ phân đầy 
đủ, cây mới về chưa cần bỏ ngay. Cách 1 
tháng bỏ phân hữu cơ một lần với lượng 
vừa phải là cây sẽ phát triển tốt. 

5/ Có nên xịt thêm phân bón lá không?
Xịt thêm phân bón lá cây sẽ phát triển 
nhanh. Các loại phân bón lá, thuốc kích 
rễ, kích chồi... đều có tác dụng thúc đẩy 
cây phát triển mạnh mẽ, nhưng khi đã 
sử dụng chất kích thích thì đồng thời 
phải đi kèm với kháng sinh, chống nấm, 
chống vi khuẩn... Cây phát triển nhanh tỉ 
lệ mắc bệnh cũng cao hơn. Bản thân 
mình cũng ít khi sử dụng. Nếu bạn chưa 
có nhiều kinh nghiệm thì nên tìm hiểu kỹ 
trước khi sử dụng. 

Nếu anh chị có cần hỏi thêm gì về cách 
chăm sóc thì cứ nhắn với em trên face-
book hoặc zalo nhé.
Cách chăm sóc còn phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố khác như vùng miền, khí hậu. Nên 
dành thời gian quan sát cây lan và linh 
động điều chỉnh để có cách chăm sóc tốt 
nhất.
Mọi ý kiến đóng góp, chỉnh sửa đều được 
hoan nghênh.

1/ Cây vừa khui ra khỏi thùng, nên treo 
ra ngoài một lúc cho cây hồi lại rồi tưới vì 
cây đã đi đường 2-3 ngày, rất cần nước.

2/ Chỗ treo:
Để cây ở chỗ râm mát 1-2 ngày cho 
quen khí hậu, không nên treo ra chỗ 
nhiều nắng ngay.
Chỗ treo tốt nhất là treo dưới giàn lưới 
(cách làm giàn lưới có thể tìm trên mạng 
hoặc hỏi em trên facebook). Nếu không 
làm dàn lưới, có thể treo dưới tán cây 
lớn. Có thể buộc nguyên bảng lan vào 
thân cây, sau 1 - 2 tháng lan bén rễ vào 
thân cây và phát triển tự nhiên như 
trong rừng.

3/ Tưới nước:
Nên tưới đẫm một lần trong một ngày, 
tưới ướt hết giá thể. Không tưới nhiều lần 
trong ngày cây dễ bị thối nhũn. Thiếu 
nước lan sẽ khô héo. 
Những ngày nắng nóng nhiều, không 
mưa thì nên tưới vào chiều tối (tầm 5-6h 
chiều). Cây sẽ hấp thụ đủ nước từ tối cho 
tới sáng hôm sau và có thể chịu được 
nắng nóng cho nguyên ngày hôm sau. 
Những ngày râm mát, không nắng cũng 
không mưa thì nên tưới vào sáng sớm. 
Những ngày nắng lớn tưới 2 lần sáng 
chiều.
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