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Antes de começar com as dicas, vamos falar um pouco sobre as orquídeas.

As orquídeas formam a família orchidaceae, sendo considerada a que apresenta o maior 

número de espécies com flores no mundo, com mais de 35000 espécies, elas são dívidas 

entre mais de 1800 gêneros, alguns possuem centenas ou até milhares de espécies como:

● Oncidium, atualmente com 317 espécies

● Bulbophyllum, o maior gênero das orquídeas, conta com 2008 espécies

Além disso, também existem gêneros com apenas uma espécie como é o caso do gênero 

isabelia.

As características das orquídeas pode ser muito variadas, existem plantas extremamente 

pequenas e outras que passam de 4 metros como as vandas, essa grande diversidade 

acontece porque as orquídeas estão em quase todos os locais do planeta, sendo que 

entre os continentes, ela não aparecem apenas na Antártida devido ao frio extremo do 

local.

Graças a essa grande adaptação, o cultivo dessas plantas pode variar muito, pois, o que 

faz uma ficar saudável pode matar a outra.

E pensando nesse problema, eu resolvi criar esse e-book, essas 7 dicas vão te ajudar a 

descobrir qual é a maneira ideal de cultivar a sua orquídea, além disso, você também vai 

aprender como aumentar a floração, ter flores o ano inteiro, entre outras coisas.

INTRODUÇÃO
Vamos saber um pouco mais sobre as orquídeas



Existem várias maneiras de se descobrir quando é hora de regar suas orquídeas, mas as 

melhores são:

1. Se você tiver uma balança em casa, pese sua orquídea seca e anote o seu peso. 

Após isso regue, quando a sua orquídea voltar ao peso anotado, está na hora de 

regar.

2. Coloque seu dedo no meio do substrato e verifique se ele está molhado. Se 

estiver úmido, espere mais um dia e cheque de novo, quando estiver quase seco, 

regue.

3. Aponte um lápis e coloque-o no substrato, se a casca mudar de cor, está na hora 

de regar.

Mas se você tiver uma orquídea epífita em sua casa (Vanda, Phalaenopsis, entre outras), 

ou seja, uma orquídea que na natureza vive em cima de árvores,  você pode fazer algo 

diferente.

As orquídeas epífitas têm uma estrutura esponjosa em suas raízes que as permite 

absorver água e alimentos com mais facilidade, essa estrutura é chamada de velame.

E graças a esse velame, nós podemos descobrir quando é a hora certa para regá-las. 

Basicamente quando o velame está seco, ele vai ficando branco e quando ele está 

molhado, fica verde.

Por isso, para descobrir se está na hora de regar sua orquídea epífita basta verificar 

se o velame está branco.

Esta dica é especialmente útil para aqueles que cultivam suas orquídeas epífitas em 

árvores ou cestas.

Dica 1 - Como Saber a Hora De 
Regar Suas Orquídeas. 



Existem vários motivos para se podar ou cortar sua orquídea em algum lugar, sendo muito 
provável que você tenha que fazer isso várias vezes durante a vida de sua planta.

Elas podem ficar doentes e você ter que cortar uma folha, talvez você queira cortar a 
haste floral para estimular uma próxima floração, ou apenas retirar as raízes mortas 
durante um replantio.

Devido a esses vários motivos, é necessário que você saiba como fazer o corte de 
maneira correta, de modo que evite problemas futuros como doenças.

A primeira coisa a se fazer é definir uma tesoura para se cortar suas orquídeas, apesar de 
muitas pessoas utilizarem tesouras "normais", o recomendado é que se compre 
ferramentas específicas para cultivo dessas plantas, como as tesouras de raleio e as 
tesouras de poda.

Após isso, você deve esterilizar sua tesoura antes de cortar sua orquídea e caso você vá 
cortar várias orquídeas em seguida, esterilize após cada corte, desse modo você evita que 
uma orquídea passe doença para a outra.

Para esterilizar suas tesouras, você pode utilizar uma mistura de 50% de água e 50% de 
cloro, assim, após cortar sua orquídea, deixe a tesoura nessa solução.

OBS 1: essa mistura deve ser renovada de tempos em tempos.

OBS 2: faça isso apenas com tesouras de aço inox, as tesouras comuns vão estragar 
rapidamente.

Outra opção é esquentar sua tesoura no fogo durante algum tempo, para matar as 
bactérias, mas essa opção é menos recomendada porque vai estragar sua ferramenta 
mais rápido.

Após esterilizar sua tesoura, você pode podar sua orquídea.

E depois de podá-la, passe canela em pó onde o corte foi realizado, pois a canela em pó 
vai ajudar a sua orquídea a se recuperar mais rápido desse corte.

DICA 2: A Maneira Correta De 
Podar Suas Orquídeas



Normalmente, as orquídeas têm sua floração interrompida quando não recebem a 
quantidade de luz ideal, quando não recebem muita iluminação ou quando recebem luz 
em excesso. Pouca iluminação pode não deixar as flores surgirem e o excesso acaba 
queimando as folhas e suprindo a floração.
Mas felizmente esse é um erro extremamente fácil de se perceber, pois para verificar se 
sua orquídea está recebendo uma iluminação adequada, basta reparara em suas folhas. 

Basicamente, quando elas estão recebendo muita luz, as folhas ficam com uma coloração 
amarelada, em alguns casos extremos se tornam brancas e após algum tempo ficando 
pretas e caso estejam recebendo pouca luz o verde da folha se torna mais escuro.

Isso ocorre porque a clorofila é a principal responsável pela captação de luz nas 
orquídeas, então quando elas recebem pouco sol, as orquídeas aumentam a produção de 
clorofila ficando com um verde mais forte e quando recebem muito sol, diminuem a 
produção de clorofila.

DICA 3: A Iluminação Correta Para 
Sua Orquídea.



Essa é uma dica muito simples, e se aplica principalmente aquelas pessoas que tem 
dúvidas se pode plantar a orquídea em algum lugar.

Basicamente para descobrir onde se plantar a sua orquídea, você deve descobrir o habitat 
natural dela, provavelmente sua orquídea estará em algum dos 3 grupos abaixo:

1. Vive em cima de árvores (epífitas)
2. Vive sobre rochas (litófitas)
3. Vive em compostos orgânicos ou na terra (terrestres)

Após isso, basta tentar copiar esse habitat, ou seja, você pode plantar orquídeas epífitas 
em árvores, cestos e em alguns casos em vasos, mas não na terra ou em rochas.

Já no caso das orquídeas terrestres, você pode colocá-las em vasos ou na terra, desde 
que tenham vários compostos orgânicos, mas nunca pode plantá-las em árvores.
E as orquídeas litófitas, preferem ficar em rochas, sobre fungos.

Provavelmente vão existir vasos para todos os tipos de orquídeas, por isso, busque 
descobrir qual é o melhor para sua, normalmente os vasos de plástico e de barro são os 
que melhor se aplicam.

DICA 4: Como Descobrir Onde 
Plantar As Suas Orquídeas



Existem vários problemas que podem ocorrer em suas orquídeas, muitos deles são 
relacionados a pragas, fungos ou bactérias.
E para que você consiga evitá-los ou combatê-los é necessário que você os conheça, 
saiba quais são os sinais que sua orquídea mostra quando está com esses problemas e 
qual é a melhor forma de eliminá-los.
Para fazer isso, utilize os guias abaixo:

● http://www.orquideasmantovani.com.br/download?arquivo=Pragas%20das%20Orquí
deas.
pdf

● http://www.orquideasmantovani.com.br/download?arquivo=Doenças%20das%20Orq
uídeas.
pdf

Esses guias vão te ajudar a combater e evitar esses problemas que aparecem em suas 
orquídeas.

DICA 5: Como Identificar e 
Combater Pragas, Fungos e 
Bactérias Em Suas Orquídeas.

http://www.orquideasmantovani.com.br/download?arquivo=Pragas%20das%20Orqu%C3%ADdeas.pdf
http://www.orquideasmantovani.com.br/download?arquivo=Pragas%20das%20Orqu%C3%ADdeas.pdf
http://www.orquideasmantovani.com.br/download?arquivo=Pragas%20das%20Orqu%C3%ADdeas.pdf
http://www.orquideasmantovani.com.br/download?arquivo=Doen%C3%A7as%20das%20Orqu%C3%ADdeas.pdf
http://www.orquideasmantovani.com.br/download?arquivo=Doen%C3%A7as%20das%20Orqu%C3%ADdeas.pdf
http://www.orquideasmantovani.com.br/download?arquivo=Doen%C3%A7as%20das%20Orqu%C3%ADdeas.pdf


Essa dica se aplica especialmente para as orquídeas phalaenopsis, mas pode funcionar 
com outras espécies de orquídeas.
Para ter flores o ano inteiro com suas orquídeas, você deve aprender a atrasar a floração 
delas e para isso, existem alguns truques simples. Utilizá-los não vai atrapalhar a sua 
floração ou deixar a planta menos saudável, desde que você tenha cuidado.
A primeira forma de atrasar a floração de orquídeas é mantê-las em temperaturas 
elevadas a noite (20ºC em média), isso porque ela precisa de uma queda de temperatura 
durante esse período para estimular a sua floração. Caso isso não ocorra, elas vão pensar 
que ainda não é hora de florir, suas hastes florais não vão aparecer, ou vão demorar mais.
A segunda forma de atrasar a floração é deixá-las em temperaturas mais frias após a 
emissão das hastes florais. Quando as hastes florais aparecem, uma temperatura maior 
acelera o seu desenvolvimento e faz as flores aparecerem mais rápido, mas se você fizer 
o contrário, deixá-las em uma temperatura mais baixa, o aparecimento da floração vai 
demorar mais.
Essas duas dicas são muito simples e vão te ajudar caso você tenha várias orquídeas em 
sua casa. Isso porque você vai poder controlá-las para ter florações durante o ano todo, 
ou seja, durante o término da floração de uma orquídea, outra já florirá.

DICA 6: Como Ter Orquídeas 
Floridas o Ano Inteiro.



Para se fazer isso, eu conheço 3 métodos, alguns são mais rápidos, outros podem 
demorar mais.
Na maioria das vezes, quando se compra a orquídea, ela já vem identificada com a sua 
espécie, mas caso você não saiba a espécie de sua orquídea, faça o seguinte:
1º Método: Acesse algum fórum sobre orquídeas, vá em uma seção especialmente 
dedicada a identificação de espéices, mande a foto de sua planta e espere a resposta. 
Essa é uma das maneiras mais confiável de se fazer isso, porque muitas das pessoas que 
frequentam fóruns sobre orquídeas entendem muito sobre o assunto.
2º Método: Entre em um grupo sobre orquídeas no facebook, mande a foto de sua planta 
e peça ajuda para identificar o gênero dela, espere as respostas. Esse é um método mais 
rápido, mas também um pouco menos confiável.
OBS:  além dessas 7 dicas, eu ainda separei 2 bônus de presente para você :)

DICA 7: Como Identificar a 
Espécie De Sua Orquídea



Como Descobrir a Umidade Do Ar
Ao se cultivar suas orquídeas, você vai aprender que elas precisam 
de uma umidade correta para poderem sobreviver, mas não é muito 
fácil medir a umidade, por isso, poucas vezes você vai conseguir 
seguir essas dicas
Mas, existe algumas formas para que você consiga descobrir qual é 
a umidade do local ou da cidade onde você está.
A primeira forma é comprar um medidor de umidade para suas 
orquídeas, assim você vai descobrir imediatamente qual é a 
umidade do local onde você está.
E a outra maneira e a mais barata é usar a internet para descobrir a 
umidade, para isso, você vai acessar o site climatempo.com.br, 
procurar por sua cidade e então você vai descobrir a umidade de 
sua cidade (veja a imagem abaixo).
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Cuidado Com o Excesso
Essa é uma dica que também pode ser considerada como um aviso, 
basicamente a grande maioria dos problemas em orquídeas são 
causados pelo excesso.
Excesso de umidade, luz solar, adubação, rega, entre outros.
E por isso é importante que você tome muito cuidado para não ter 
nada em excesso durante o cultivo de suas orquídeas, pois em 
alguns casos esses excessos podem levar a doenças e 
consequentemente a morte de sua planta.
Por isso, sempre fique verifique se sua orquídea está saudável, 
utilize as dicas que você aprendeu aqui e também busque mais 
informações sobre o cultivo de orquídeas, porque é necessário estar 
sempre aprendendo, para que suas orquídeas fiquem sempre 
saudáveis.
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Faça Um Curso Sobre o Cultivo De 
Orquídeas
A melhor maneira para se aprender a cuidar de orquídeas é fazendo 
um curso, mas atenção, essa não é uma dica que se aplica a todas 
as pessoas, pois se você não se interessa por orquídeas, fazer um 
curso não vale a pena.
Mas caso você realmente goste de ver suas orquídeas saudáveis e 
com lindas flores pense um pouco sobre o assunto.
O curso que eu recomendo é o oferecido pelo Alberto Schuman, 
como já dito, ele é um cultivador com mais de 20 anos de 
experiência e criou esse curso para compartilhar tudo o que 
aprendeu durante esse tempo, para que pessoas que ainda não tem 
essa experiência possam ter orquídeas lindas, dignas de exposição.
Esse é um curso em vídeo, dedicado especialmente para iniciantes 
e pessoas intermediárias no cultivo de orquídeas, porque é 
abordado todos os fatores do cultivo de uma maneira passo a passo 
e extremamente didática.
Clique aqui para conhecer o curso.
Além das várias aulas que você vai receber no curso, eu ainda 
separei alguns bônus para quem comprar através da minha 
indicação.

● O Guia Secreto Das Orquídeas
● Como Cultivar as Principais Espécies de Orquídeas – Guia 

Completo
Se você comprar o curso por essa indicação, mande um e-mail para 
thiago@orquideasblog.com e em pouco  tempo você receberá seus 
bônus exclusivos.
Se interessou? Então clique no botão abaixo e aprenda todos os 
segredos das orquídeas.

QUERO TER ORQUÍDEAS LINDAS E SAUDÁVEIS
.
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https://orquideasblog.com/curso-orquideas-desconto
mailto:thiago@orquideasblog.com
https://orquideasblog.com/curso-orquideas-desconto
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