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TÓM TẮT
Lan hồ điệp (Phalaenopsis sp.) là loại hoa ngày càng được người tiêu dùng biết đến và được sử dụng rộng
rãi trên thế giới và Việt Nam. Năm 2017 cả nước đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 9 triệu cây (miền Nam 6
triệu cây, miền Bắc 3 triệu cây), trong đó nhập khẩu chiếm 80%, chỉ tính riêng năm 2018, kim ngạch nhập
khẩu hoa lan hồ điệp của Việt Nam khoảng 520 tỷ đồng. Những năm gần đây, một số cơ quan nghiên cứu,
doanh nghiệp, hộ gia đình đã chủ động đầu tư cho chọn tạo giống, quy trình sản xuất cây giống và hoa
thương phẩm mang lại nhiều thành công, đồng thời hình thành nhiều khu sản xuất hoa lan hồ điệp chất
lượng cao tại các địa phương. Mặc dù vậy, sản xuất hoa lan hồ điệp Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều khó
khăn và hạn chế: thiếu bản quyền giống, chưa chủ động nguồn cây giống, vốn đầu tư lớn, quy trình sản xuất
chưa ổn định, sản xuất manh mún… Tuy nhiên với những lợi thế về khí hậu, nguồn nhân lực và thị trường
phát triển nhanh chóng, ngành sản xuất lan hồ điệp đang có nhiều cơ hội để phát triển đột phá trong thời
gian tới.
Từ khóa: Hoa lan hồ điệp, Phalaenopsis, thực trạng, miền Bắc Việt Nam.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1
Hoa lan hồ điệp (Phalaenopsis sp.) với vẻ đẹp
tinh tế, kiêu sa, màu sắc hoa đa dạng, tươi lâu nên
ngày càng được người tiêu dùng biết đến và đem lại
hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, kinh doanh.
Những năm qua, hoa lan hồ điệp được tiêu thụ rất
mạnh ở Việt Nam. Năm 2017 cả nước đã sản xuất và
tiêu thụ khoảng 9 triệu cây, trong đó nhập khẩu
chiếm 80%, giá trị nhập khẩu khoảng 520 tỷ đồng.
Riêng tại thị trường miền Bắc, số lượng lan hồ điệp
được tiêu thụ trên 3 triệu cây và con số này vẫn còn
tiếp tục tăng ở các năm tiếp theo.
Trong những năm qua một số cơ quan nghiên
cứu, doanh nghiệp, hộ gia đình đã chủ động đầu tư
nghiên cứu, sản xuất giống, nhập nội giống và hoa
thương phẩm đã mang lại nhiều thành công, tạo ra
nhiều khu sản xuất hoa lan hồ điệp chất lượng cao,
cung cấp nhiều sản phẩm cho thị trường. Tuy nhiên,
sản xuất hoa lan hồ điệp ở Việt Nam hiện nay vẫn
còn nhiều khó khăn và hạn chế: thiếu bản quyền về
giống, chưa chủ động nguồn cây giống, vốn đầu tư
lớn, quy trình sản xuất chưa ổn định, sản xuất manh
mún, thiếu sự liên kết, đặc biệt thiếu thông tin về thị
trường, kể cả thị trường trong và ngoài nước…Chính
vì thế để giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ
quan nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp, người
dân có định hướng nghiên cứu, phát triển để thúc
1

Viện Nghiên cứu Rau quả

đẩy sản xuất hoa lan hồ điệp trở thành một ngành
đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho doanh nghiệp, người
dân thì việc có những điều tra, đánh giá về tình hình
nghiên cứu, sản xuất và thị trường tiêu thụ hoa lan
hồ điệp là rất cần thiết.
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
- Thực trạng nghiên cứu về hoa lan hồ điệp ở
Việt Nam.
- Điều tra, đánh giá tình hình tiêu thụ hoa lan hồ
điệp ở miền Bắc Việt Nam.
- Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất hoa lan hồ
điệp ở miền Bắc Việt Nam.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp: Thu thập
các số liệu hiện có về tình hình nghiên cứu, sản xuất,
tiêu thụ hoa lan hồ điệp qua các văn bản, tài liệu đã
được công bố.
- Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp: phương
pháp điều tra nông thôn có sự tham gia của người
dân, doanh nghiệp (Participatory Rural Appraisal PRA) trực tiếp sản xuất và kinh doanh hoa lan hồ
điệp.
- Tập hợp các thông tin được ghi chép trực tiếp,
phiếu điều tra, tài liệu sẵn có, xử lý số liệu bằng phần
mềm Excel.
- Số liệu được thu thập từ 2005 - 2018
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tình hình nghiên cứu về hoa lan hồ điệp ở
Việt Nam
Trong những năm trở lại đây, nhận thấy sự phát
triển của hoa lan hồ điệp ngày càng tăng, một số cơ
quan (Viện Sinh học Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu
Rau quả, Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện KHNN
miền Nam...) đã bắt đầu quan tâm nghiên cứu với
nhiều nội dung như lai tạo giống mới, nhân nhanh
giống, các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và điều
khiển sự ra hoa. Kết quả cụ thể như sau:
- Kết quả về nghiên cứu chọn tạo giống:
Viện Di truyền Nông nghiệp đã nghiên cứu,
đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển một số
giống lan hồ điệp nhập nội từ Hà Lan và đã chọn ra
các giống có khả năng sinh trưởng, ra hoa tốt tại Hà
Nội. Bên cạnh đó đã tuyển chọn được giống HL3 có
khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng cao và
rất ổn định, được người sản xuất cũng như người tiêu
dùng ưa chuộng.
Viện Nghiên cứu Rau quả đã thu thập, đánh giá
nguồn gen hoa lan hồ điệp phục vụ cho công tác lai
tạo giống mới. Bằng phương pháp lai hữu tính và
chọn lọc con lai Viện đã tạo ra hàng trăm con lai lan
hồ điệp triển vọng đưa vào đánh giá chọn lọc và khảo
nghiệm. Kết quả đã tạo ra được các giống lai ưu tú
như: giống Ban Mai Hồng, giống Trường Xuân,
giống HĐ1, HĐ2, giống lan HĐT1, HĐT2, giống M7,
M8. Trong đó giống Ban Ban Mai Hồng đã được
công nhận chính thức, giống Trường Xuân đã được
đăng ký bảo hộ giống, các giống HĐT1, HĐT2 có
hương thơm được thị trường ưa chuộng, các giống
còn lại đã được công nhận giống cho sản xuất thử.
Bên cạnh đó Viện Nghiên cứu Rau quả cũng tiến
hành nhập nội các giống hoa lan hồ điệp mới có chất
lượng cao để đánh giá tuyển chọn, tiêu biểu là các
giống: LVR2, LVR4, Tiểu Kiều Tím, Vàng đế vương...
các giống đã được đánh giá phù hợp với điều kiện khí
hậu và thị trường Việt Nam.
- Kết quả nghiên cứu về nhân giống:
Viện Sinh học Nông nghiệp đã nghiên cứu ứng
dụng phương pháp nuôi cấy lát mỏng trong nhân
nhanh các giống lan hồ điệp. Đây là phương pháp có
hiệu quả rất cao đối với việc nhân nhanh và tạo
nguồn mẫu mới.
Dương Tấn Nhựt & cs (2007) nghiên cứu xây
dựng quy trình tạo phôi vô tính cây lan hồ điệp thông
qua nuôi cấy mô lá, tìm được điều kiện nhân nhanh
phôi vô tính và tái sinh chúng thành cây con hoàn
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chỉnh. Những cây có nguồn gốc phôi vô tính sinh
trưởng và phát triển tốt ở giai đoạn vườn ươm. Hệ số
nhân giống cây lan hồ điệp bằng phương pháp phát
sinh phôi gấp hơn 6 lần so với phương pháp nhân
giống in vitro khác.
Năm 2017 - 2018, Viện Nghiên cứu Rau quả đã
nghiên cứu thành công quy trình nhân giống hoa lan
hồ điệp bằng tách chồi trong ống nghiệm theo quy
mô công nghiệp. Phương pháp đã cải tiến vượt bậc
chất lượng cây giống so với biện pháp truyền thống.
Phương pháp tách chồi không thông qua giai đoạn
protocorm đã làm tăng kích thước, khối lượng cây
giống, cây sinh trưởng, phát triển nhanh và khỏe hơn
nhiều so với cây nhân từ protocorm, đặc biệt giảm tỷ
lệ cây biến dị do nuôi cấy một cách rõ rệt, giảm tỷ lệ
rủi ro cho sản xuất. Bằng phương pháp này mỗi năm
Viện có khả năng cung cấp cho sản xuất trên 2 triệu
cây giống chất lượng cao cho sản xuất, giá thành
thấp hơn so với nhập ngoại.
- Kết quả nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật
sản xuất
Viện Nghiên cứu Rau quả đã nghiên cứu các
biện pháp kỹ thuật chăm sóc, điều khiển nở hoa cho
hoa lan hồ điệp. Quy trình sản xuất hoa lan hồ điệp
quy mô công nghiệp được Bộ Nông nghiệp và PTNT
công nhận và phổ biến áp dụng ngoài sản xuất. Hiện
nay nhiều cơ sở sản xuất ở Việt Nam áp dụng quy
trình này và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ
Chí Minh trong những năm qua đã hoàn thiện quy
trình nhân giống hoa lan hồ điệp bằng công nghệ
Biorector và chuyển giao cây con cho sản suất.
Nhìn chung các kết quả nghiên cứu về hoa lan
hồ điệp mới được bắt đầu từ những năm 2000 trở lại
đây và đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần
thúc đẩy sản xuất hoa lan hồ điệp phát triển.
3.2. Tình hình tiêu thụ hoa lan hồ điệp ở Việt
Nam
Trong những năm vừa qua nhu cầu tiêu thụ hoa
lan hồ điệp ở Việt Nam liên tục tăng. Năm 2017, cả
nước đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 9 triệu cây,
trong đó nhập khẩu hoa thương phẩm chiếm khoảng
22%. Riêng tại thị trường miền Bắc, số lượng lan hồ
điệp được tiêu thụ năm 2017 là trên 3 triệu cây và
năm 2018 trên 4,15 triệu cây, tăng 38%.
Theo Hiệp hội sản xuất hoa lan hồ điệp Đài
Loan, năm 2018 Việt Nam là một trong những quốc
gia có kim ngạch nhập khẩu hoa lan hồ điệp lớn nhất
từ Đài Loan, chỉ đứng sau Mỹ và Nhật Bản.
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Bảng 1: Tổng kim ngạch xuất khẩu hoa lan hồ điệp của Đài Loan sang Việt Nam
và một số Quốc gia qua các năm
Tổng kim ngạch xuất khẩu hoa lan hồ điệp
Xếp
Tốc độ tăng
Quốc gia
của Đài Loan qua các năm (1.000 USD)
hạng
trưởng (%)
2014
2015
2016
2017
2018
1
Mỹ
57.289,21
54.952,33
54.805,14
57.760,45
57.491,38
0
2
Nhật Bản 46.568,97
43.194,91
48.667,22
51.249,14
53.819,57
5
3
Việt Nam
5.322,80
8.017,21
7.486,25
11.984,27
16.627,31
39
4
Hà Lan
25.962,12
20.977,61
16.428,76
15.158,60
14.997,95
-1
5
Hàn Quốc 15.665,24
14.692,57
12.732,54
8.293,35
10.104,79
22
6
Úc
5.223,94
7.055,30
6.984,48
7.867,26
8.720,52
11
7
Canada
3.161,27
3.818,68
3.870,96
3.915,05
5.298,82
35
8
Braxin
2.894,77
1.654,36
3.500,41
4.830,21
38
9
Anh
3.165,05
3.144,61
2.919,30
2.611,61
2.492,91
-5
10
Singapore
1.838,15
1.973,04
1.777,28
2.097,02
2.329,10
11
Các quốc gia khác 19.286,84
16.106,36
15.477,33
13.901,32
15.416,11
11
Tổng cộng
183.483,60 176.827,38 172.803,61 178.338,47
192.128,67
8

Nguồn: Hiệp hội Hoa lan hồ điệp Đài Loan
Bảng 2: Bảng xếp hạng mười Quốc gia có kim ngạch nhập khẩu hoa lan hồ điệp lớn nhất
của Đài Loan qua các năm
Xếp
hạng

2011

2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nhật Bản
Mỹ
Hà Lan
Hàn Quốc
Đức
Anh
Canada
Đan Mạch
Hồng Kông
Việt Nam

Nhật Bản
Mỹ
Hà Lan
Hàn Quốc
Đức
Đan Mạch
Anh
Canada
Việt Nam
Hồng Kông

2013

2014

2015

2016

Mỹ
Mỹ
Mỹ
Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản
Hà Lan
Hà Lan
Hà Lan
Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc
Đức
Việt Nam Việt Nam
Úc
Úc
Úc
Việt Nam
Đức
Đức
Đan Mạch
Anh
Anh
Canada
Canada
Canada
Anh
Hồng Kông Hồng Kông

Mỹ
Nhật Bản
Hà Lan
Hàn Quốc
Việt Nam
Úc
Canada
Anh
Hồng Kông
Singapore

2017

2018

Mỹ
Mỹ
Nhật Bản Nhật Bản
Hà Lan
Việt Nam
Việt Nam
Hà Lan
Hàn Quốc Hàn Quốc
Úc
Úc
Canada
Canada
Braxin
Braxin
Anh
Anh
Singapore Singapore

Nguồn: Hiệp hội Hoa lan hồ điệp Đài Loan
Theo bảng 2, từ năm 2014 đến 2016, Việt Nam có
kim ngạch nhập khẩu hoa lan hồ điệp của Đài Loan
chỉ đứng thứ 5 trên tổng số 10 quốc gia có kim ngạch
nhập khẩu lớn hoa lan hồ điệp từ Đài Loan. Tuy
nhiên đến năm 2017 Việt Nam xếp vị trí thứ 4, năm
2018 xếp ở vị trí thứ 3, chỉ sau Mỹ và Nhật Bản. Đặc
biệt, Việt Nam là Quốc gia có tốc độ nhập khẩu tăng
trưởng cao nhất là 39%, tiếp theo là Braxin 38%,
Canada 35%, trong khi đó Nhật Bản chỉ có tốc độ
tăng trưởng 5% và Mỹ là 0%. Giá trị nhập khẩu năm
2017 của Việt Nam là 11.984.270 USD, tương đương
275,638 tỷ đồng; năm 2018 là 16.627.310 USD, tương
đương 382,428 tỷ đồng.

Bên cạnh việc nhập khẩu hoa lan hồ điệp của
Đài Loan, hàng năm Việt Nam cũng nhập khẩu lượng
lớn hoa lan hồ điệp thương phẩm từ Trung Quốc.
Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
Hoa, Cây cảnh, năm 2017 Việt Nam nhập khẩu
khoảng 2.547.000 cây lan hồ điệp, tương đương 90,32
tỷ đồng, năm 2018 là 3.251.000 cây, tương đương
137,6 tỷ đồng.
Về thị trường tiêu thụ: Tại Đà Lạt có 60% lượng
hoa lan hồ điệp sản xuất được xuất khẩu ra các thị
trường Nhật Bản, Trung Đông, Đông Nam Á, Hàn
Quốc v.v… 40% lượng hoa lan hồ điệp còn lại tiêu thụ
nội địa. Tại miền Bắc 100% hoa lan hồ điệp được tiêu
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thụ nội địa, ngoài ra còn nhập khẩu một lượng lớn
Từ năm 2006 trở lại đây quy mô sản xuất đã tăng
hoa thương phẩm từ Trung Quốc và Đài loan. Lượng lên đáng kể và tăng dần đều qua các năm cả về diện
hoa tiêu thụ trong nước đều tập trung vào dịp Tết tích và số lượng cũng như mức độ đầu tư. Nếu trước
Nguyên đán.
đây các đơn vị chỉ nhập cây đã có mầm hoa và hoa
Như vậy có thể nhận thấy nhu cầu tiêu thụ hoa thành phẩm thì mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng cũng đơn
lan hồ điệp của Việt Nam rất lớn trong những năm giản. Gần đây ở một số nơi đã sản xuất ngay từ khâu
vừa qua và dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những nhân giống đến cây nhỡ, cây thương phẩm, mức độ
năm tiếp theo. Trong khi đó số lượng sản xuất trong đầu tư đã được tăng lên rất nhiều. Nhiều mô hình đã
nước còn rất hạn chế, chưa theo kịp được nhu cầu thị đầu tư nhà lưới, công nghệ, thiết bị hiện đại tương
trường. Bên cạnh đó Việt Nam có nền kinh tế tăng đương với các mô hình của doanh nghiệp ở Trung
trưởng ổn định, thị trường phát triển nhanh chóng, Quốc, Đài Loan, quy mô từ 2.000m2 đến 15.000m2 như
lại là vị trí quan trọng của nền kinh tế ASEAN nên rất Công ty CP Hoa nhiệt đới, HTX Đan Hoài, Công ty CP
thuận lợi cho phát triển ngành nông nghiệp ứng NN CNC Toàn Cầu, Công ty CP NN CNC Châu
dụng công nghệ cao trong đó có lan hồ điệp.
Giang, Công ty CP NN CNC Phù Vân…
3.3. Tình hình sản xuất hoa lan hồ điệp ở miền
Qua bảng 3 cho thấy, đến năm 2017, tổng diện
Bắc Việt Nam
tích nhà lưới trồng hoa lan hồ điệp của cả nước là
Trước năm 2005, ở miền Bắc, trừ một công ty ở 33,8 ha, trong đó miền Bắc 9,3 ha, miền Nam 24,5 ha.
Thường Tín, Hà Nội có hợp tác liên doanh với Nhật Số lượng hoa thương phẩm tiêu thụ nội địa chủ yếu
để xây dựng khu nhân giống và sản xuất hoa lan hồ vào dịp tết khoảng 5 triệu cây (miền Bắc 3 triệu,
điệp với mục đích xuất khẩu. Phía Nam có Công ty miền Nam 2 triệu), xuất khẩu khoảng 3 triệu
Apollo của Đài Loan sản xuất lan hồ điệp chuyên cây/cành. Đến năm 2018 diện tích sản xuất hoa lan
xuất đi Nhật và Mỹ. Còn lại số lượng hoa lan hồ điệp hồ điệp ở miền Bắc tăng lên 10,3 ha, số lượng sản
ở các nơi rất ít, chủ yếu các cơ sở nhập cây đã được xuất 4,02 triệu cây. Điều này cho thấy sản xuất hoa
xử lý phân hóa mầm hoa hoặc cây đã có hoa về để lan hồ điệp ở miền Bắc Việt Nam trong những năm
kinh doanh.
gần đây đã và đang phát triển rất mạnh.
Bảng 3: Diện tích, số lượng hoa lan hồ điệp thương phẩm qua một số năm ở miền Bắc Việt Nam
Năm 2005
Năm 2010
Năm 2015
Năm 2017
Năm 2018
Diện
Số
Diện
Số
Diện
Số
Diện
Diện
Địa điểm
Số lượng
Số lượng
tích lượng
tích
lượng
tích
lượng
tích
tích
(cây)
(cây)
(m2) (cây)
(m2)
(cây)
(m2)
(cây)
(m2)
(m2)
Tự sản xuất và
nhập nội trước
0
234.000
796.000
1.421.000
1.916.000
xử lý ra hoa
17.600
41.100
93.300
103.280
Nhập nội sau 1.200
xử lý ra hoa
78.000
340.000
956.000
1.586.000
2.105.000
(bao gồm hoa
thương phẩm
Cộng
1.200 78.000 17.600 574.000 41.100 1.752.000 93.300 3.007.000 103.280 4.021.000

Nguồn: Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh
Trước những năm 2005 phương thức sản xuất
hoa lan hồ điệp ở miền Bắc Việt Nam chủ yếu nhập
cây đã được xử lý phân hóa mầm hoa về chăm sóc
cho nở hoa để tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán. Các
năm sau đã bắt đầu tự nhân giống, tuy nhiên tốc độ
phát triển còn rất chậm, đến năm 2017 cả miền Bắc
mới tự nhân giống khoảng 20,3%.
Từ năm 2006 hình thức nhập cây giống giai đoạn
trong bình đến cỡ bầu 1,5 tăng dần do một phần các
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doanh nghiệp, người dân đã làm chủ được quy trình
kỹ thuật canh tác và xử lý ra hoa, một phần do chi phí
giá thành nhập cây giống thấp. Số lượng nhập cây
nhỡ và cây có mầm hoa đã giảm rất nhiều.
Mặc dù đã có sự phát triển tương đối nhanh,
nhưng nhìn chung việc sản xuất giống hoa lan hồ
điệp trong nước còn hạn chế. Điều đó đã ảnh hưởng
không nhỏ đến việc chủ động nguồn giống trong sản
xuất cả về số lượng cũng như chủng loại.
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Bảng 4: Phương thức sản xuất và kinh doanh hoa lan hồ điệp chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam qua các năm
Năm 2005
Năm 2010
Năm 2015
Năm 2017
Năm 2018
Số
Cơ
Số
Cơ
Số
Cơ
Cơ
Cơ
Phương thức
Số lượng
Số lượng
lượng cấu
lượng
cấu
lượng
cấu
cấu
cấu
(cây)
(cây)
(cây)
(%)
(cây)
(%)
(cây)
(%)
(%)
(%)
Tự nhân giống
0
0
25.000
3,9
120.000
6,5
310.000 9,8 570.000 13,4
Nhập khẩu cây
0
0
124.000 19,6
396.000 21,4 731.000 23,1 862.000 20,3
bình, cây bầu 1,5
Nhập khẩu cây
0
0
85.000
13,4
280.000 15,1 380.000 12,0 404.000 9,5
bầu 2,5-3,5
Nhập khẩu cây
23.000 29,5
50.000
7,9
80.000
4,3
60.000
1,9
80.000
1,9
ngồng
Nhập khẩu cây
55.000 70,5 290.000 45,7
876.000 47,3 1.526.000 48,2 2.105.000 49,5
hoa thương phẩm
Lưu chuyển từ
0
0
60.000
9,5
100.000
5,4
160.000 5,0 230.000 5,4
miền Nam ra
Cộng
78.000 100 634.000 100
1.852.000 100 3.167.000 100 4.251.000 100

Nguồn: Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh
Nhu cầu tiêu dùng hoa lan hồ điệp ở miền Bắc trồng hoa lan hồ điệp ở Đài Loan đang ồ ạt sang Việt
Việt Nam tăng mạnh qua các năm, từ khoảng 7,8 vạn Nam để khảo sát và tìm kiếm thị trường.
cây năm 2005 lên hơn 60 vạn năm 2010 và cán mốc
Mặc dù nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh nhưng sản
trên 4,2 triệu cây trong năm 2018. Trong đó, số lượng xuất cây giống còn phát triển rất chậm, tính đến năm
được sản xuất trong nước (từ khâu nhân giống đến 2017 cả miền Bắc mới chủ động được khoảng 10%.
trước phân hóa mầm hoa) đã chiếm khoảng 50%, số Số còn lại phải nhập nội từ nước ngoài.
còn lại phải nhập từ Trung Quốc và Đài Loan. Bên
Cũng theo bảng 4 có thể nhận thấy xu hướng
cạnh đó, do ảnh hưởng của sự sụt giảm của thị nhập khẩu tập trung vào 2 giai đoạn chính: cây giống
trường Mỹ và châu Âu, dự kiến các năm tiếp sau số từ giai đoạn cây bình, cây bầu 1,5 (dành cho những
lượng cây giống và hoa thương phẩm được nhập từ đơn vị đã có kinh nghiệm trong sản xuất) và hoa
Đài Loan sẽ có khả năng tăng đột biến, điều này thương phẩm, số cây nhỡ và đã có ngồng chiếm số
được nhận định bởi từ đầu năm 2017 chủ các cơ sở lượng ít và giảm dần qua các năm.
Bảng 5: Tình hình sản xuất hoa lan hồ điệp năm 2019 ở miền Bắc Việt Nam
Số đơn
Số lượng cây
Diện tích
Tổng số lượng
TT
Địa điểm
vị/hộ sản
hoa thương
(m2)
(cây)
xuất
phẩm (cây)
1
Hà Nội
6
37.280
1.030.000
550.000
2
Sơn La
1
15.000
700.000
250.000
3
Hải Phòng
2
8.500
180.000
150.000
4
Quảng Ninh
6
21.500
450.000
320.000
5
Hưng Yên
1
5.000
100.000
60.000
6
Bắc Ninh
3
7.000
200.000
170.000
7
Thanh Hóa
1
4.000
210.000
10.000
8
Hà Nam
1
3.000
80.000
80.000
9
Phú Thọ
1
2.000
20.000
20.000
10
Các địa phương khác
4
1.500
30.000
30.000
Tổng cộng
27
104.780
3.000.000
1.640.000
Qua bảng 5 cho thấy đến năm 2019 miền Bắc đã hoa lan hồ điệp, trong đó tập trung nhiều nhất ở Hà
có khoảng 27 doanh nghiệp, hộ nông dân sản xuất Nội và Quảng Ninh (mỗi địa phương có 6 đơn vị, hộ
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nông dân sản xuất), chiếm 57% diện tổng diện tích.
Tổng số lượng sản xuất lan hồ điệp khoảng 3 triệu
cây (trong đó có cả cây ra hoa năm 2019 và cây ra
hoa năm 2020), số lượng cây ra hoa năm 2019
khoảng 1,64 triệu cây. Đây là các đơn vị có qui mô
sản xuất trên 1.000m2, chiếm khoảng 84% số lượng
sản xuất toàn miền Bắc và chiếm khoảng 38% tổng số
lượng tiệu thụ trong năm.
Về quy mô đầu tư nhìn chung vẫn còn manh
mún, phân tán. Các mô hình nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ
cao, cụ thể có 27% mô hình có diện tích từ 1.000m2
đến 1.500m2, thậm chí có một số mô hình có diện
tích từ 360m2 đến 500m2, có 32% mô hình có diện tích
2.000 m2- 4.000 m2, 27% mô hình có diện tích 5.000m2
đến 7.000m2, cá biệt có 3 mô hình có diện tích
10.000m2 đến 15.000m2 chiếm tỷ lệ 13,6% đó là Công
ty Công ty CP NN CNC Toàn Cầu 10.000m2, Công ty
CP Hoa nhiệt đới và HTX Đan Hoài 15.000m2.
Có sự manh mún, nhỏ lẻ trên một phần do vốn
đầu tư ban đầu sản xuất hoa lan hồ điệp lớn hơn rất
nhiều so với các chủng loại hoa khác nên chưa thu
hút được nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân đầu tư
quy mô lớn. Bên cạnh đó sự hỗ trợ ban đầu của Nhà
nước còn ít. Công tác thu thập, chọn tạo giống và
hoàn thiện các quy trình kỹ thuật còn hạn chế. Hiện
có rất ít giống mang bản quyền của Việt Nam được
đưa ra sản xuất đại trà.
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
- Lan hồ điệp là chủng loại hoa có giá trị kinh tế
cao và có nhu cầu tiêu thụ rất lớn trong những năm
vừa qua. Các cơ quan khoa học đã tập trung nghiên
cứu về chọn tạo giống mới, biện pháp nhân giống,
quy trình sản xuất và điều khiển sinh trưởng, góp
phần thúc đẩy sản xuất hoa lan hồ điệp ở Việt Nam
phát triển.
- Quy mô sản xuất hoa lan hồ điệp đã tăng lên
đáng kể cả về diện tích và số lượng, cũng như mức
độ đầu tư. Năm 2019 ở miền Bắc có 27 doanh nghiệp,
hộ nông dân đầu tư sản xuất hoa lan hồ diệp với tổng
diện tích là 10,47ha, số lượng sản xuất khoảng 3 triệu
cây, tuy nhiên tự nhân giống cung cấp trong nước
mới đạt khoảng 20%.
- Tiềm năng thị trường tiêu thụ hoa lan hồ điệp
của Việt Nam rất lớn, có nhiều thuận lợi cho phát
triển: vị trí địa lý, điều kiện thời tiết khí hậu, nguồn
lao động và hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên cũng
gặp nhiều khó khăn: vốn đầu tư lớn, thị trường bấp
bênh, kỹ thuật chưa đảm bảo, sản xuất manh mún,
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thiếu thông tin về thị trường… đã ảnh hưởng rất lớn
đến sản xuất hoa lan hồ điệp ở Việt Nam.
4.2. Đề nghị
- Tập trung đầu tư cho công tác lai, tạo giống mới
phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu và thị hiếu
người tiêu dùng của Việt Nam. Đồng thời hoàn thiện
các quy trình công nghệ từ nhân giống, sản xuất hoa
thương phẩm, điều khiển ra hoa theo ý muốn, đến
bảo quản đóng gói theo quy mô công nghiệp.
- Xây dựng một số cơ sở nhân giống hoa lan hồ
điệp công nghệ cao, quy mô công nghiệp, công suất
trên 1 triệu cây/năm để chủ động nguồn giống với
chất lượng tương đương với giống nhập nội, đồng
thời hạ giá thành sản xuất, giảm chi phí nhập khẩu.
- Nhà nước tiếp tục tạo cơ chế chính sách, hỗ trợ
để thúc đẩy các doanh nghiệp, hộ nông dân đầu tư
sản xuất hoa lan hồ điệp tạo thành ngành mang lại
hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp.
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CURRENT SITUATION OF PHALAENOPSIS ORCHID RESEARCH, PRODUCTION AND CONSUMPTION
IN THE NORTHERN VIETNAM
Nguyen Van Tinh, Dang Van Dong, Nguyen Van Tien,
Bui Thi Hong, Dinh Thi Dinh, Nguyen Thi Hong Nhung
Summary
Phalaenopsis orchid is increasingly popular and widely used in the world and in Vietnam. In 2017, the whole
country produced and consumed about 9 million plants (6 million plants in the south and 3 million plants in
the North), of which imports accounted for 80%, only in 2018, the import value of Phalaenopsis orchids of
Vietnam about VND 520 billion. In recent years, a number of research agencies, many businesses and
households have actively invested in research, seedling production and commercial Phalaenopsis orchids,
which have brought many successes and created many production zones, supplying many products to the
locality. Nevertheless, the production of Vietnam Phalaenopsis orchids still faces many difficulties and
limitations: lack of copyright in varieties, seedling sources, large investment capital, unstable production
process. However, with the potential of climate, human resources and rapid market development of
Phalaenopsis orchids in Vietnam, there are still many opportunities for breakthroughs in the coming time.
Keywords:Phalaenopsis orchids, situation, Northern Vietnam.
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