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As Melhores 
Orquídeas Para 

Se Cultivar
Depois que você aprender a cultivar orquídeas e 
começa a ver as florações em sua planta, começa a 
querer ter mais orquídeas em sua coleção.

Nesse momento, muitos cultivadores ficam em dúvida 
sobre qual espécie escolher, pois, não conhecem 
muitas orquídeas e, acabam escolhendo orquídeas 
muito parecidas ou até mesmo iguais aquelas que já 
cultivam.

Não que isso seja errado, mas talvez um novo desafio 
para se cultivar seja algo interessante.

As espécies que vou mostrar abaixo são bem famosas 
no mundo das orquídeas, mas antes que você comece 
a cultivá-las, também considere comprar orquídeas de 
gêneros pouco famosos, apesar de na maioria das 
vezes serem um pouco mais “feias”, elas são ótimas 
opções de cultivo.



Fredclarkeara after dark

Uma orquídea antes considerada rara, 
pois, foi feita através de vários 
cruzamentos de catasetum. Essa orquídea 
é um pouco mais cara do que as outras e, 
possui um cultivo um pouco mais 
complicado. A sua grande diferença são 
suas flores negras e a sua raridade se 
comparada com as orquídeas mais 
comuns. 

Fonte da imagem

Dendrobium Phalaenopsis

Popularmente conhecida como denphal, 
a dendrobium phalaenopsis é uma 
orquídea de cultivo simples e com flores 
muito bonitas. Ela é muito famosa pelos 
cultivadores, por ser uma dendrobium 
parecida com as phalaenopsis (mas não é 
um cruzamento entre as duas espécies).

Fonte da imagem

Paphiopedilum rothschildianum

Eu recomendo essa orquídea, pois, ela é 
terrestre. Muitos cultivadores iniciantes 
possuem apenas orquídeas epífitas como 
as phalaenopsis e dendrobium e, 
esquecem das terrestres, como a arundina 
ou as paphiopedilum. Essa espécie de 
orquídea é muito simples de se cultivar e 
também pode ter belas flores.

Fonte da imagem

https://www.jardimexotico.com.br/
https://www.flickr.com/photos/40948266@N04/26580867368
https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/34524391816


Vanda denisoniana

As vandas em geral são orquídeas um 
pouco mais caras, pois, demoram em 
média 6 anos para terem a sua primeira 
floração e, com a vanda denisoniana isso 
não é diferente, o preço médio dela é de 
R$160,00. Ela normalmente possui flores 
amarelas e é uma vanda de fácil cultivo 
(mas lembre-se de plantá-la em uma 
árvore ou cachepôt)

Vanda Ascocenda

Mais uma vanda, mas dessa vez, essa é 
uma orquídea híbrida. Essa orquídea 
pode florir de 2 a 3 vezes ao ano e suas 
flores são muito coloridas, sendo que 
suas flores podem durar até 1 mês com o 
cultivo correto.

Fonte: Wikipedia

Cattleya intermedia

Eu sinceramente sou fã de cattleyas, 
especialmente da intermedia. Essa é uma 
das orquídeas mais utilizadas na 
fabricação de híbridos, isso acontece 
pois, ela é uma das orquídeas mais 
perfeitas. Suas flores são incríveis e seu 
cultivo é muito simples. A cattleya 
intermedia possui várias variedades 
sensacionais. (explicamos o que são 
variedades no guia como cuidar de 
orquídeas)



Cattleya walkeriana

Essa é famosa, a cattleya walkeriana é 
provavelmente uma das orquídeas mais 
cultivadas no Brasil. Essa é uma 
orquídea brasileira que se destaca pelo 
fácil cultivo e pela beleza de suas flores. 
Suas flores são principalmente rosas, 
mas também podem ser brancas e roxas.

Phalaenopsis schilleriana

Espécie nativa das Filipinas, tem como 
sua principal característica flores lilás. 
Dentre as phalaenopsis, essa é uma das 
mais famosas, sendo utilizada na 
produção de inúmeros híbridos devido ao 
tamanho de suas flores. A phalaenopsis 
schilleriana assim como as outras 
phalaenopsis é de simples cultivo e gera 
flores que podem durar até mais de 1 
mês.

Fonte: Phlippine Orchid Events

Outras Phalaenopsis

Você provavelmente já viu várias fotos 
de orquídeas incríveis no Facebook, 
Instagram ou até em blogs. Saiba que a 
grande maioria das espécies utilizadas 
para tirar essas fotos de orquídeas são 
phalaenopsis híbridas, pois, são plantas 
muito belas e também muito simples de 
se cultivar. Caso você queira uma 
phalaenopsis híbrida, procure nos 
orquidários que recomendamos e escolha 
aquela que você mais se identificar.

http://philippineorchidshows.blogspot.com/2015/02/blooming-of-phalaenopsis-schilleriana.html


Dendrobium thyrsiflorum e 
dendrobium densiflorum

As duas são orquídeas muito parecidas, 
com o cultivo também muito parecido. 
Essas dendrobiums possuem uma 
característica muito especial que as 
difere das outras orquídeas. Elas geram 
florações incríveis, em média, elas geram 
50 flores, mas caso sejam bem 
cultivadas, suas florações podem gerar 
mais de 100 flores.

Dendrobium nobile

Provavelmente uma das orquídeas mais 
famosas entre os cultivadores do mundo 
inteiro. Essa orquídea é utilizada na 
formação de vários híbridos, seu cultivo 
é fácil e ela pode gerar até mais de 100 
flores em suas florações (algumas 
variedades e híbridos). Essa é uma ótima 
opção para cultivadores iniciantes que 
querem ter florações todos os anos.

Fonte: Orquídeashop

Essas foram 11 espécies de orquídeas que eu considero ótimas opções para se cultivar. Elas 
são muito famosas entre os orquidófilos e, a grande maioria é de simples cultivo, sendo 
ideais para os cultivadores iniciantes. Se você gostou de algumas delas, mas não sabe onde 
comprar suas orquídeas, então não se assuste, pois, no 2º bônus, eu listei os orquidários 
mais confiáveis para se comprar orquídeas pela internet.

https://www.orquideashop.com.br/novidades/dendrobium-nobile-olho-de-boneca-sem-id-de-cor/
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