
 Hoa Thuỷ Tiên vàng 

 

 

 Hoa Thuỷ Tiên Hoàng Yến (Narcissus)  

Hoa Thuỷ Tiên Phương Đông có hai loại chính: 



A. Cánh hoa mầu Trắng, "cup" cánh hoa mầu vàng, khum 

lại như cái chén nhỏ, bên trong có các nhuỵ hoa ( Nhiều ngưòi đã 

gọi nhầm phần cánh vàng là nhuỵ hoa! ) 

B. Toàn hoa mầu vàng Hoàng Yến ,"cup" hoa vàng đậm.. 

 

 

Một "stem" của củ hoa thuỷ tiên vàng mầu Hoàng Yến ( Narcissus) 

cho từ 5 đến 12 bông, nếu củ hoa khoẻ mạnh. Thường giống hoa này, dai sức và 

khoẻ hơn hoa thuỷ tiên trắng phương Đông. 

 

Đầu năm 2018, vào gần cuối tháng ba, khi hoa thuỷ tiên trắng 

không còn để mua, tôi đã mua được giống thuỷ tiên vàng Hoàng 

Yến, loại này nở trễ hơn hoa thuỷ tiên trắng. 



 



                                
 (Hoa xinh) 

Khi lao vào thú đam mê chơi hoa thuỷ tiên. 

Tôi đã tìm ra thêm 3 loại hoa thuỷ tiên mầu vàng, của xứ Âu 

Châu. 

Chúng cùng họ hàng với Hoa Thuỷ Tiên Vàng của Trung Quốc.  

Những giống thuỷ tiên "họ hàng" này đều có hương thơm, có thể 

khi đã lai giống, nên"cup" hoa hơi khác một tý. 

 Xin xem hình phần cuối bài để so sánh. 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Một cành cho rất nhiều hoa, có khi tới 12 bông! 



 



 



 

Hoa rất khoẻ,nên ra rễ trắng dài 

 



 

Hoa nhiều và rất thơm, nên cắt chưng trong bình cũng duyên 

dáng 



 

Xe ơi, chở hoa đi đâu vậy? 

 



 



 

Ngoài đầu mỗi cánh hoa lại có chút mũi nhọn mầu trắng 



 

 



 

 



 

Khi gọt loại hoa này, tôi chỉ gọt thô. Cuối năm nay sẽ thí nghiệm 

gọt theo lối cổ  truyền ! 

 



 

 

Narcissus=HoàngYến Thuỷ Tiên -Phương Đông, 3 ngày tuổi. 

Tôi tìm thêm được ba loại Thuỷ Tiên mầu vàng nữa  

chúng được trồng trong Botanica garden. Xem hình bên dưới: 



 

" Cô em họ" của TT.Hoàng Yến. Có tên : Yến Anh 

 



Hoa Yến Anh, cũng có cup nhỏ mầu cam, viền cam thì đúng 

hơn. Tuy nhỏ, nhưng miệng cup ren và hơi loe, không đẹp như 

loài Hoàng Yến  

 

( Thuỷ Tiên Yến Anh ) 

Loài này một ngồng hoa chỉ có tối đa là năm bông, bề ngang 

thân lá, nhỏ hơn lá của TT Hoàng Yến. 

Miệng chén Thuỷ Tiên Yến Anh lua tua, không gọn ghẽ.  

Hoa Thuỷ Tiên Hoàng Yến chén thấp và hơi khum,miệng chén 

cắt bằng. 



"Cô em họ thứ hai " là: TT. Hoàng Anh, Từ hoa cho đến Chén, 

đều một mầu vàng chanh, cánh hoa nhọn và thanh. Lá cũng 

mỏng. 

Một cành chi có ba bông, nhan sắc khiêm nhường, thua xa vẻ 

rực rỡ quyến rũ của TT.Hoàng Yến 

TT.Hoàng Anh cũng có hương thơm, nhưng rất thoảng. 

 

 

( TT.Vàng Anh ) 

Loại thứ ba, tôi tìm thấy trong khu bán hoa của Dillons, tôi đặt 

tên hoa là TT.TiênTiên ((=: Hoa trồng trong chậu nhỏ, chừng 1 

gang tay. Hoa có hương thơm, lá mỏng như lá lúa.  



 

( Hoa TT.Tiên Tiên ) 

Một củ có vài nhánh hoa, nhưng mỗi nhánh nhiều nhất chỉ có ba 

bông, phần chén hoa dài , giống cái kèn nhiều hơn chén. 



 

 ( Hoa Tiên Tiên lúc còn tươi ) 

 

Cánh hoa mầu vàng anh, "kèn" hoa mầu vàng tâm. 

Loại này có thể tìm thấy nhiều trong các tiệm bán hoa, nhưng 

Yến Anh hay Hoàng Anh, thì tôi chỉ thấy trong Botanica Garden 

trồng.  

Ngoài ra có thể tìm mua củ ở các Nursery trên internet. 

Tháng Sáu vừa qua, tôi đã mua bốn loại thuỷ tiên vàng của ba 

nursery trên internet, và cuối tháng Mười họ mới gửi,vì theo 

từng "Zone. 



 

 

( Năm đầu tiên gọt hoa Thuỷ Tiên Phương Đông ) 



Tôi sẽ trồng 2 phần ba tổng số củ mua, xuống đất để xem sang 

năm chúng sinh trưởng ra sao? Số còn lại giữ để gọt hoa theo lối 

cổ truyền, và cũng thử nuôi một số trong nước và sỏi. 

                                    &&&&&&&&&&& 

Cuối năm nay sẽ là năm thứ hai tôi gọt thuỷ tiên, hy vọng sẽ có 

những bát hoa khác với đầu năm ( năm đầu tiên) gọt thuỷ Tiên. 

Thú chơi nào cũng cần nhiều kinh nghiệm mới đạt được như ý. 

Hy vọng những hình hoa của tay ngang về nhiếp ảnh này, cũng 

như tay mơ--vì mới gọt hoa lần đầu- không làm qúy vị thất 

vọng. 

Trân Trọng, 

HươngKiềuLoan 

 

(Aug-20-2018-- HKL by D.Wallac) 



 

A. TT Yến Anh   /  B. TT Hoàng Anh 

 



Mời  xem thêm những bài về Thuỷ Tiên  

HKL : Rong Bút=Thú chơi hoa Thuỷ Tiên 

HKL: Rong bút=Hoa Thuỷ Tiên Phương Tây ( Daffodil) 

HKL: Rong Bút=Hoa Thuỷ Tiên vàng Hoàng Yến 

HKL: PPS và youtube: 

 Hoa Thuỷ Tiên Phương Đông ( Chinese Scare lilies) 

Sẽ gặp lại qúy vị nay mai trong PPS: 

" Daffodil , loài hoa hũu sắc vô hương  " 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


