


25 Super Dicas

Durante este livro, você teve acesso a 
uma diversa gama de informações sobre 
orquídeas, informações que vão desde o 
assunto mais básico como o plantio até 
temas mais avançados, como a 
nomenclatura das orquídeas.

Abaixo eu separei 25 aprendizados sobre 
orquídeas que vão te ajudar nessa 
jornada como cultivador de orquídeas. A 
grande maioria são dicas simples, que 
você já viu uma ou várias vezes nesse 
livro, mas todas são de extrema 
importância para que seu cultivo seja 
bem sucedido.

Além disso, você também vai aprender 
sobre alguns produtos naturais que 
podem te ajudar a melhorar o seu cultivo 
em casa.

1º OS 3 PASSOS

Para se ter orquídeas lindas e saudáveis 
todos os anos, você precisa seguir apenas 
3 passos: plantio no local correto, cultivo 
adequado e evitar pragas e doenças.

2º PLANTIO

Orquídeas epífitas podem ser plantadas 
em árvores e serem penduradas, mas 
nunca podem ser plantadas na terra. 
Orquídeas terrestres podem ser plantadas 
na terra com bastante materiais 
orgânicos, mas nunca podem ser 
penduradas em árvores ou cachepots.

3º LIMPEZA DE SUBSTRATOS

Antes de colocar um substrato em sua 
orquídea, limpe-o e, garanta que ele 
esteja livre de taninos, pois, isso pode 
atrapalhar o desenvolvimento de sua 
orquídea.

4º UTILIZE MAIS QUE 1

A união de 2 ou mais substratos 
complementares funciona muito 
melhor do que a utilização de apenas 1 
substrato em sua orquídea.

5º PSEUDOBULBOS

Orquídeas com pseudobulbos menos 
desenvolvidos precisam ser regadas 
antes do substrato secar, orquídeas 
com pseudobulbos são regadas pouco 
depois que o substrato seque, também 
existem orquídeas especiais em que 
essa regra não se adapta,  mas elas são 
minoria.

6º QUANDO REGAR

Você pode utilizar seu dedo, um lápis 
ou até mesmo uma balança para 
verificar se seu substrato já secou.

    



7 - EVITE

Evite regar as suas orquídeas 
mergulhando o vaso durante 15 minutos, 
pois, isso vai gerar um grande trabalho, 
pode atrair pragas e doenças para suas 
orquídeas e gerar dores nas suas costas.

8 – ONDE REGAR

Regue suas orquídeas pelas raízes 
durante a manhã e, nunca deixe as folhas 
de suas orquídeas encharcadas, pois, isso 
pode atrair doenças.

9 - VENTILAÇÃO

As orquídeas gostam de uma brisa, 
ventos fortes podem derrubar suas folhas 
e flores.

10 - TEMPERATURA

Para descobrir a temperatura ideal para 
sua orquídea, verifique qual o habitat 
natural de sua planta.

11 – FOLHAS

Para checar se a iluminação de sua 
orquídea está correta, veja a coloração de 
suas folhas, se estiver mais amarelada 
que o normal, ela está tomando muito sol 
e, caso esteja com um verde-escuro, ela 
está com falta de sol.

12 – MARCA DE ADUBO

De tempos em tempos, varie a marca de 
adubos que você utiliza em suas 
orquídeas, isso vai garantir que ela 
receba nutrientes diversificados.

13 - FAÇA O SIMPLES

Evite adubos muito diferentes como 
urina de cavalo, pois, apesar de em 
alguns casos funcionar, se você não tiver 
um GRANDE conhecimento no assunto, 
muitas vezes eles vão apenas atrapalhar a 
sua orquídea.

14 - EVITE PRAGAS E DOENÇAS
 
Se você evitar as pragas e doenças em 
sua orquídea da maneira correta, ela 
estará livre da grande maioria dos 
problemas.

15 - ÓLEO DE NEEM

Aplique óleo de neem em suas 
orquídeas, pois, ele vai evitar várias 
pragas e doenças, mas tome cuidado para 
que adultos, crianças ou animais não 
bebam o óleo.

16 - AFASTAR

Sempre que sua orquídea apresentar 
algum problema (pragas, doenças ou 
fungos), afaste-a das demais orquídeas, 
para que ela não contamine suas outras 
plantas. Depois dela ser curada, volte ela 
para o mesmo lugar onde estava.



17 – ESPÉCIES E GÊNEROS

Espécie é uma orquídea só. Gênero são 
várias espécies com algumas 
características iguais.

18 - HÍBRIDOS

Híbrido é a orquídea gerada a partir do 
cruzamento de duas espécies diferentes. 
Sendo que espécie + híbrido e também 
híbrido + híbrido vão gerar uma orquídea 
híbrida.

19 – PRATINHO

Nunca coloque água no pratinho 
embaixo do vaso das orquídeas. Isso vai 
fazer as raízes de sua orquídea ficarem 
muito úmidas, o que vai causar doenças 
muito problemáticas como a podridão 
negra, além de fazer sua orquídea se 
desidratar, pois, suas raízes não serão 
capazes de absorver mais água.

20 - CLIMA

Ao escolher uma espécie para cuidar, 
veja se ela se adapta bem ao clima de 
onde você mora. Aqui no Brasil nós 
possuímos um ótimo clima, por isso, 
você terá uma grande diversidade de 
opções para se cultivar.

21 - PACIÊNCIA

Orquídeas novas não geram flores, por 
isso, tenha paciência.

22 - PLAQUINHA

Se você pretende cultivar várias 
orquídeas, tenha o hábito de deixar uma 
placa na orquídea com o nome e a data 
de florações anotadas. O nome vai te 
ajudar na identificação já a data de 
floração pode te ajudar na hora de 
escolher o melhor adubo, mas lembre-se 
que em algumas espécies de orquídeas, a 
data de floração é algo aleatório, por 
isso, essa dica pode não se aplicar a 
algumas espécies (especialmente 
híbridos).

23 - GRUPOS

Sempre que possível entre em grupos 
com orquidófilos, isso vai te ajudar 
muito. Exposições de orquídeas são 
ótimas formas para se encontrar 
cultivadores profissionais e tirar suas 
dúvidas sobre o cultivo de suas plantas.
 

24 – TROCA DE LUGAR

 Evite mover suas orquídeas de lugar, 
isso as incomoda muito. Esse hábito de 
trocar suas orquídeas de lugar pode até 
cancelar a floração de sua planta, por 
isso, evite trocá-las de lugar 
frequentemente.
    

25 - ÁGUA DE ARROZ
 
Utilize a água de arroz na rega de suas 
orquídeas, isso vai fornecer alguns 
nutrientes para que ela possa crescer 
saudável
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