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conteúdos
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Hoje,
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introdução da versão 2.0 do

que

Manual

muitas

vezes
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ser

enquanto

escrevo

esta

Descomplicando

o

ignorado pelos cultivadores mais

Cultivo de Orquídeas, eu gostaria

experientes.

apenas de dizer para você que
esta

minha

crença

ainda

Ensinar o cultivo de orquídeas de

continua e, todo o conteúdo que

forma SIMPLES.

você verá logo abaixo foi escrito
de

maneira

até

nunca

mesmo

Desde quando comecei a ajudar

alguém

meus alunos, eu defendo que

nenhuma planta possa entender.

você não precisa perder várias

que

que

cultivou

E, nos momentos em que foram

valiosas

na

necessários

cultivo,

muitas

detalhes

explicar

sobre

pessoas

o

que

(prometo

entendem do assunto, tentando

busquei

ajudar quem está iniciando, mas

deixar tudo da maneira mais

da mesma forma, também tive

simples e explicativa possível,

contato

para que você possa entender

pessoas

sem dificuldades o assunto.

muito sobre orquídeas, e, que

serem

técnicos

alguns

internet

poucos),

eu

várias
que
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não

com

entendiam

ficavam oferecendo dicas erradas
Além disso, neste capítulo de

para outros cultivadores.

introdução, eu quero te passar
uma dica muito importante, algo

Ao longo deste manual, vou

que quase nenhum cultivador

buscar desmentir o máximo de

iniciante faz, mas que se você

mentiras possíveis que foram

fizer, vai evitar que você cometa

contadas a você e, te passar o

vários

que é correto na hora de cultivar

erros

bobos

em

suas

orquídeas.

suas

orquídeas.

Algumas

das

piores dicas que já vi sendo
Durante meus anos neste mundo

compartilhadas em grupos do

das orquídeas, eu percebi que

Facebook, vídeos do YouTube e

existem muitas informações

em sites sobre o assunto são:

Essas são apenas 3 das principais
mentiras

que

são

difundidas

para os cultivadores iniciantes,
se você segue algumas dessas
dicas, saiba que elas podem
acabar com a saúde de suas
orquídeas, mas não se assuste,
pois, aqui no manual, você vai
aprender como corrigir cada um
desses problemas.
Por isso, a primeira dica que
quero te oferecer é:

Tome muito
cuidado com as
dicas que você vê
na internet

Conhecendo
Suas
Orquídeas
CAPÍTULO 01

ENTENDA QUAIS SÃO

Os 3 níveis de
cultivadores
Uma introdução rápida sobre o porque é
importante conhecer muito bem suas orquídeas.

V

amos começar o nosso primeiro capítulo com

alguns conhecimentos um pouco mais teóricos
sobre as orquídeas, com eles você vai aprender a
entender melhor sua orquídea e, dessa forma vai
conseguir descobrir de forma simples, quais são as
necessidades de cultivo que ela possui.
Na minha visão, existem 3 níveis de cultivadores,
sendo o primeiro aquele cultivador que não
entende nada, tenta cultivar sua orquídea como
cultiva outras plantas e, sempre as perde. Já o
segundo nível é composto por cultivadores que
não entendem nada sobre as necessidades de suas
orquídeas e, apenas seguem dicas que outras
pessoas ofereceram.
Cultivadores do nível 1, estão sempre perdendo
suas orquídeas e não conseguem florações, para
os cultivadores do nível 2, tudo depende muito da
sorte, quando eles têm a sorte de encontrar dicas

que

funcionam

para

suas

Ao longo deste manual, eu vou

orquídeas, eles conseguem bons

te fornecer informações que vão

resultados,

quando

te ajudar a se tornar da maneira

encontram dicas erradas, suas

mais rápida possível, o que eu

amadas plantinhas não vão para

chamo de cultivadores de nível 3,

frente.

então o que vai faltar para você

mas

será apenas a experiência que
Já o terceiro nível, ele na sua

será adquirida cultivando suas

grande

amadas orquídeas.

maioria

das

vezes

é

composto por quem já cultiva
orquídea a anos e, passou pelos

O primeiro passo para dominar o

dois níveis com muito esforço.

cultivo de orquídeas é entender

Essas

já

melhor

e

tanto

são

pessoas

possuem

que

experiência

essas

plantinhas

amamos.

Por

que

isso,

o

conhecimento o suficiente para

primeiro capítulo desde manual

entender melhor suas orquídeas,

foi dedicado totalmente a isso,

eles

onde

não

procurando

precisam
dicas

ficar

para

saber

você

vai

aprender

de

maneira simples:

quando regar a nova espécie de
orquídea

que

acabou

de

O motivo das orquídeas não

comprar, porque, ATRAVÉS DOS

serem

SINAIS

muitos pensam

que

oferecem

para

as
eles,

orquídeas
eles

tão

frágeis

como

já

Os 3 tipos mais comuns de

sabem a maneira correta de

orquídeas e suas diferenças

cultivá-las.

no cultivo
As formas de crescimento

Quem está neste terceiro nível,

que

consegue lindas florações em

possuir e, porque aprender

suas orquídeas todos os anos,

isso é muito importante

quase não perde suas orquídeas

Outras

características

e, quando alguma planta de seu

importantes

que

orquidário está com problemas,

ajudar muito no cultivo.

eles sabem o que fazer.

uma

orquídea

pode

vão

te

As orquídeas são
frágeis?
Para responder essa pergunta, vamos conhecer um
pouco mais sobre elas.

Atualmente existem cerca de 35
mil

espécies

espalhadas

de
por

orquídeas
todos

os

continentes, com a exceção da
Antártida.
Esta diversidade de espécies é
tão alta, que mesmo somando
todas as espécies de mamíferos,
aves e répteis do mundo, não se

Orquídea Cara de
Macaco

obtém um número maior do que
35 mil.
Hoje

graças

diversidade

a
de

essa

grande

espécies,

nós

podemos encontrar orquídeas de
todos os tamanhos, formatos e
características

diferentes.

E

graças a essa grande capacidade
de

se

adaptar

desenvolveram,
conhecemos
essas ao lado:

que
que

orquídeas

elas
hoje
como

Orquídea
Bailarina

O que quero dizer com todas

Por exemplo, muitas espécies

essas informações é que uma

conseguem ficar vivas mesmo

planta extremamente frágil, não

após ficarem 30 dias sem serem

teria sobrevivido e se alastrado

regadas, mas caso você fique um

por tantas regiões do planeta.

mês regando-a em excesso, ela
provavelmente

É

claro,

com

diversidade,

tamanha

existem

espécies

vai

morrer.

Orquídeas não são impossíveis
de

se

cultivar,

elas

dos

apenas

que são de fácil cultivo e, outras

necessitam

cuidados

são extremamente complicadas,

corretos e paciência em alguns

mas em sua grande maioria, as

casos.

orquídeas que você compra em
supermercados

ou

em

lojas

especializadas, como orquidários

Sim, as orquídeas precisam de
sua paciência.

são de fácil cultivo.
As orquídeas são plantas de
"Então, porque tantas pessoas

crescimento

perdem

algumas mudanças ou melhorias

várias

de

suas

orquídeas?”

no

cultivo,

lento,

por

podem

isso,

demorar

algum tempo para que você veja
Essa

é

comum,

uma

pergunta

com

uma

muito

o efeito.

resposta

muito simples, porque elas não

Por exemplo, mudanças bruscas

sabem os cuidados corretos para

do local onde ela vive podem

suas

fazer com que a orquídea fique

orquídeas

cometeram

ou,

algum

porque

erro

que

alguns anos sem florir, pois, ela

trouxe problemas sérios para sua

estará durante este tempo se

planta.

adaptando ao novo local. Por
isso, saiba que se você comprou

As orquídeas são resistentes a

uma orquídea que estava em

várias coisas, mas elas também

uma

têm seus limites.

controlado,

estufa,

com
o

temperatura, umidade, etc.

tudo
clima,

E, depois que as flores caíram,
ela não floresceu, mesmo com
você cultivado ela da maneira
correta, é bem provável que você
precise

apenas

ter

paciência,

pois, ela ainda está se adaptando
a sua casa ou jardim.
Além

disso,

as

orquídeas

precisam atingir certa idade para
gerarem a sua primeira floração,
algumas

demoram

5

anos,

outras um pouco mais. Por isso,
se você comprou uma orquídea
muito

nova,

tenha

paciência,

pode ser que seu cultivo esteja
correto,

mas

ela

ainda

não

chegou na idade de ter sua
primeira floração.

RESUMO PARA FIXAÇÃO:
A maioria das orquídeas que
encontramos para comprar
são muito resistentes e de
fácil cultivo. Mas lembre-se
que

elas

cuidados

precisam
para

de

serem

saudáveis e florirem todos os
anos.
Se você possui uma orquídea
muito jovem tenha paciência,
porque talvez ela não chegou
na

idade

para

ter

sua

primeira floração. Além disso,
evite fazer mudanças bruscas
do local onde a orquídea
está, pois, isso pode fazê-la
ficar alguns anos sem gerar
flores.

A classificação
das orquídeas
Conheça as orquídeas epífitas, terrestres, rupícolas,
humícolas e saprófitas.

Existem várias maneiras de se

nelas, o correto realmente é

classificar

as

plantas,

as

plantá-las na terra.

principais

são

através

de

espécies e gêneros, mas outra

Basicamente

maneira muito utilizada e, que

classificações

vai te ajudar muito na hora de

utilizar

cultivar

quando o assunto é onde elas

suas

orquídeas

é

a

classificação segundo o habitat.
Ao

entender

esse

fator

para

tão

você vai conseguir descobrir qual

3. Rupícolas

é o local correto para plantá-la

4. Humícolas

e,

5. Saprófitas

o

podemos

as

orquídeas,

1. Epífitas
2. Terrestres

qual

que

5

vivem.

importante sobre sua orquídea,

também

existem

melhor

substrato para ela.
Dessas 5 classificações, entender
Provavelmente

você

falar

orquídeas

que

as

já

ouviu

as

3

primeiras

é

o

mais

não

importante, pois provavelmente

podem ser plantadas na terra,

todas as orquídeas que você

pois, caso você faça isso, elas

cultiva ou vai cultivar um dia vão

vão morrer. Mas, na verdade,

se encaixar nestas 3 primeiras

existem algumas espécies que

classificações.

são exceções a essa regra e,

Orquídeas
Epífitas
Também conhecidas como orquídeas aéreas, ou
orquídeas de árvores.

A

s espécies epífitas são aquelas que vivem em

cima ou penduradas em árvores, elas representam
a maioria das espécies cultivadas atualmente.
Algumas pessoas acreditam que as orquídeas são
parasitas, mas isso é mentira. Elas apenas se
apoiam nas árvores, sem sugar nenhum nutriente
da planta e, graças as folhas que tampam a luz
solar, elas recebem uma iluminação indireta.
O alimento dessas orquídeas na natureza é
composto por folhas e materiais orgânicos que
caem perto de suas raízes. Quando se cultiva a
orquídea em um vaso, por ela não receber mais
esses materiais orgânicos, temos que “alimentála” com adubos.
As raízes das espécies epífitas são as mais
evoluídas entre as orquídeas, com elas a absorção
de água e nutrientes é mais simples e eficiente e,
tudo isso graças ao velame e ao micorriza.

O velame é uma estrutura esponjosa que fica nas
raízes das orquídeas, e o micorriza um fungo que
fica no velame.
É importante saber disso, porque quando o velame
quando está molhado fica verde e quando está
seco fica acinzentado, sabendo disso, sua rega fica
mais simples, pois as orquídeas epífitas vão
precisar

de

começarem

água
a

apenas

ficar

cinzas

quando

as

raízes

(especialmente

as

vandas).
Os principais gêneros compostos em sua grande
maioria por orquídeas epífitas são:
Phalaenopsis,

Vanda,

Dendrobium,

Cattleya,

Catasetum, Miltônia, Vanilla, Bifrenaria, Brassia,
Isabelia,

Sobralia,

Angraecum, etc

Encyclia,

Epidendrum,

Orquídeas
Terrestres
Também conhecidas como orquídeas de chão.

O

rquídeas terrestres são aquelas que vivem na

terra

sobre

materiais

orgânicos,

elas

são

facilmente encontradas em orquidários, mas não
são tão cultivadas como as epífitas.
Enquanto as orquídeas epífitas possuem o velame
que absorve muita água e nutrientes, as terrestres
possuem uma raiz muito resistente a umidade,
pois em seu habitat elas estão acostumadas a um
solo frequentemente molhado.
Existem vários gêneros de orquídeas terrestres,
mas apenas uma minoria é utilizada no cultivo,
pois boa parte das espécies são confundidas com
plantas normais.
Os principais gêneros compostos em sua grande
maioria por orquídeas terrestres são:
Paphiopedilum,

Sobrália,

Phaius,

Arundina,

Phragmipedium, Cymbidium (algumas espécies),
Spathoglottis, Bletia.

Orquídeas
Rupícolas
Também conhecidas como orquídeas de pedras.

A

s orquídeas rupícolas são mais raras que as

demais, por isso, a chance de você cultivar uma é
um pouco menor, basicamente essas são plantas
que vivem sobre rachaduras nas pedras.
Para que elas cresçam, um fungo deve se instalar
em uma rocha, dessa maneira a orquídea se fixa
no fungo e sobrevive.
As rupícolas não possuem muitos locais para
conseguirem

nutrientes,

elas

tiram

o

que

conseguem dos materiais orgânicos que ficam
perto delas, por isso, em sua grande maioria são
de pequeno porte.
Uma das maiores características dessas plantas é
que elas são muito resistentes ao sol, desde que
suas raízes estejam bem escondidas da luz solar
direta.
Exemplos de orquídeas rupícolas: são as espécies
do gênero Hoffmannseggella.

Orquídeas
Saprófitas e
Humícolas
São poucas orquídeas que se encaixam em alguma

O

dessas classificações.
rquídeas humícolas são aquelas que vivem

sobre

matéria

orgânica

em

decomposição,

possuem clorofila e realizam a fotossíntese.
Já as orquídeas saprófitas, também vivem em
matéria orgânica em decomposição, mas não
possuem clorofila e nem realizam fotossíntese.
As orquídeas do gênero Chloraea são um exemplo
de orquídea humícola, já o único exemplo de
orquídea

saprófita

(imagem abaixo).

é

a

Rhizanthella

gardneri

RESUMO PARA FIXAÇÃO:
Conhecer onde sua orquídea vive em seu habitat é essencial para
saber onde plantá-la.
Orquídeas epífitas vivem em cima de árvores e possuem o velame
nas raízes (vamos falar mais sobre ele na parte sobre a rega de
orquídeas).
Orquídeas terrestres vivem no solo, esse é o único tipo de
orquídea que pode ser plantado na terra, além disso, elas não
podem ser penduradas em vasos, troncos ou cachepots.
As espécies rupícolas vivem em materiais orgânicos no meio de
rochas, elas são muito resistentes ao sol.

Morfologia Das
Orquídeas
Entendendo um pouco melhor as principais partes de
sua orquídea.

Aos

poucos

você

está

vou explicar melhor como se

melhor

as

chama algumas das principais

orquídeas, espero que até aqui

partes de uma orquídea e, para o

esteja

que elas servem.

conhecendo
tudo

entender.

muito

Uma

fácil

de

dica,

para

melhorar o seu aprendizado é

Na

copiar

marcados os locais da planta

em

um

caderno

os

resumos que deixo no final de

próxima

página

estão

onde vamos estudar agora.

cada assunto abordado.
(A) PSEUDOBULBO: é o local
É claro, que o resumo sozinho

onde se é armazenado água e

não

energia, também serve como

aborda

tudo

o

que

foi

ensinado, mas com ele, eu busco
destacar

os

importantes

tópicos
que

caule para as orquídeas.

mais

você

deve

aprender.

(B) RIZOMA: é o pseudobulbo
que cresce no substrato, quando
se divide uma orquídea, se corta

Agora, vamos falar um pouco

o rizoma.

sobre um tópico que o nome faz
parecer

complicado,

na

(C) HASTE FLORAL: local onde as

verdade, pode ser bem simples.

flores vão nascer, a haste leva os

Você

nutrientes para as flores, além

vai

aprender

mas,
sobre

Morfologia das Orquídeas onde

a

de ajudá-las a ficarem em um
local mais alto.

(D) RAÍZES: ajuda a planta a se fixar no substrato e, é o principal
meio da orquídea de absorver água e nutrientes.
(E) FOLHAS: servem principalmente para realizar a fotossíntese, que é
um processo feito pela planta para conseguir energia através de água,
luz solar e gás carbônico. Quando sua orquídea não recebe luz o
suficiente, ela também fica com pouca energia.

RESUMO PARA FIXAÇÃO:
Pseudobulbo – armazena água e energia, também serve como
caule.
Rizoma – pseudobulbo que fica em baixo do substrato. É cortado
quando se vai remover um pseudobulbo velho ou se vai
multiplicar as orquídeas.
Haste floral – onde as flores vão nascer.
Folhas – ajudam a orquídea a gerar energia.
Raízes – ajudam a orquídea a absorver água e nutrientes, além de
fixá-la nos locais.

Crescimento das
orquídeas
Aprenda a diferença entre o crescimento simpodial e o
crescimento monopodial.

As

orquídeas

crescem

de

2

As orquídeas simpodiais:

formas, para cima (monopodial)
ou para o lado (simpodial).

Possuem pseudobulbos, por
isso, o intervalo de regas

É importante saber disso, porque

costuma ser maior

as espécies de orquídeas que
crescem
algumas

para

cima,

possuem

características

Elas

são

reproduzidas

bem

principalmente pela divisão

diferentes daquelas que crescem

de touceiras, onde se divide a

para o lado.

orquídea

em

2

ou

mais

partes.
As orquídeas monopodiais:
Um

exemplo

de

orquídea

Não possuem pseudobulbos,

monopodial são as Vandas, já

por isso, normalmente você

um

precisa regá-las com mais

simpodial são as Cattleyas.

exemplo

de

orquídea

frequência
RESUMO PARA FIXAÇÃO:
A

melhor

forma

de

reproduzi-las é através de

As

keikis

crescem para cima, já as

(broto

orquídeas geram).

que

as

orquídeas

monopodiais

orquídeas simpodiais crescem
para o lado.

O ciclo das
orquídeas
Conheça as 3 fases que sua orquídea passa todos os
anos.

As orquídeas ao longo do ano

não floresce, não cresce.

passam por 3 fases distintas que
são: crescimento, florescimento

Algumas pessoas, por não verem

e a dormência.

mais desenvolvimento nas suas
orquídeas,

acreditam

que

ela

Ignorar estas fases pode ser um

morreu após a floração. Mas, o

erro fatal para sua orquídea,

que realmente está acontecendo

pois, em cada um, os cuidados

é que ela está descansando,

devem mudar um pouco, mas

porque gerar flores cansa muito

antes de te falar sobre estes

sua amada plantinha e, agora ela

cuidados,

precisa recuperar suas energias

vamos

aprender

a

identificar cada um destes ciclos.

para voltar a crescer.

Primeiro vamos falar sobre a

Por isso, não se assuste se sua

dormência, que é o período de

orquídea parou de desenvolver

descanso

folhas ou raízes novas por um

das

orquídeas,

que

pode durar dias ou até mais de

tempo,

um

descansando.

mês.

Nesse

normalmente
floração,

período

ocorre

mas,

em

após

que
a

algumas

ela

pode

estar

Durante

este

período, você deve diminuir a
sua

frequência

de

rega

e

espécies pode ocorrer em outras

adubação, além disso, evite fazer

épocas,

mudanças drásticas de lugar, ou

nada

acontece,

a

orquídea não gera brotos novos,

replantio.

Já a fase de crescimento é o
momento

onde

sua

orquídea

começa a gerar novas raízes,
folhas, brotos, e começa a se
desenvolver.
sua

Nesse

orquídea

vai

momento
começar

a

gastar mais energias do que
gastava quando estava no ciclo
de

dormência,

por

isso,

a

adubação e a rega serão mais
frequentes do que no período de
dormência.
Caso
divisão

você

queira

de

sua

realizar

orquídea

a
ou

queira replantá-la por qualquer
outro motivo, este procedimento
deve

ser

feito

crescimento.

na

fase

de

Por último, a fase da floração, o
momento mais esperado pelo
cultivador. Se você cultivou bem
sua orquídea e, manteve ela
saudável, é nesta fase que seu
presente vai chegar, lindas flores
vão aparecer em sua orquídea.
Mas tome cuidado, porque existe
um erro bobo, que pode fazer
suas

orquídeas

abortarem

a

floração.
LEMBRE-SE:
Não molhe ou adube as flores,
ou os botões de sua orquídea,
pois, isso pode fazê-la abortar a
floração.

RESUMO PARA FIXAÇÃO:
A orquídea passa por um ciclo durante o ano, composto por 3
fases. Floração, dormência e crescimento.
Floração é quando a orquídea gera flores, nesse período não
molhe ou adube os botões, ou as flores.
Crescimento é quando a orquídea gera novas raízes, folhas e está
se desenvolvendo, nesse momento a rega e também a adubação
são mais frequentes, além de ser o momento ideal para se realizar
o replantio.
Dormência é a fase onde a orquídea descansa e não produz nada.
Diminua a adubação e a rega e não faça o replantio. Tenha
paciência, esse período pode durar de alguns dias até um mês.

Cultivando
Suas
Orquídeas
CAPÍTULO 02

CONHEÇA AS 7

Necessidades
das orquídeas
Que vão fazê-las serem saudáveis e florirem
lindamente todos os anos.

M

eus parabéns, você acabou de completar a

parte mais teórica e, um pouco complicada deste
manual. A partir de agora, nós vamos começar a
abordar mais a fundo sobre qual a melhor forma
para se cultivar orquídeas e, como você pode fazer
suas orquídeas conseguirem lindas florações todos
os anos.
Para começar este capítulo, eu queria te explicar
que ao contrário do que muitas pessoas na
internet dizem, não existe um único segredo que
vai te ajudar a conseguir florações, ou que vai
fazer sua orquídea ficar saudável.
O segredo para se conseguir lindas florações todos
os anos, não está apenas em escolher um “adubo
mágico”, ou em colocar o melhor enraizador em
sua orquídea.

É claro, ter um bom adubo e, utilizar enraizadores
no momento certo, são dois cuidados que vão
ajudar e muito a sua orquídea a se desenvolver,
mas de nada adianta fazer isso, se todos os outros
pontos do cultivo estiverem ruins.
Além do plantio e replantio que vou explicar
detalhadamente em outro capítulo, existem 7
cuidados extremamente necessários que você deve
ter com sua orquídea para que ela seja saudável e
floresça todos os anos. Estes cuidados são:
Substratos
Rega
Ventilação
Temperatura
Iluminação
Umidade
Adubação
Ofereça as suas orquídeas estes 7 cuidados, e elas
terão uma saúde de ferro com flores que vão
deixar qualquer um surpreendido com tanta
beleza.

Substratos para
orquídeas
Quais cuidados você precisa ter e, como escolher a
melhor opção para sua orquídea.

Voltando um pouco ao passado,

É por essa incapacidade de se

antigamente

do

substituir o xaxim com apenas

algo

um substrato, que hoje para se

a

substrato

escolha
era

extremamente simples para os

cultivar

orquídeas,

o

cultivadores, pois, com apenas 1

recomendado é que você faça

material, sua orquídea teria tudo

um Mix de substratos, que nada

o que necessitava.

mais é do que uma mistura com
vários substratos diferentes.

Esse substrato era o xaxim, mas
infelizmente hoje ele não pode

Mas, antes de te apresentar

mais ser usado, pois, entrou em

algumas opções muito boas para

extinção

mais

se fazer o seu Mix de substrato,

comercializado, mas para acabar

primeiro você precisa entender o

com este problema, foram feitas

porque

várias pesquisas para se procurar

precisam tanto do substrato para

um bom substituto ao xaxim.

sobreviverem.

E, depois de muita pesquisa,

OBS: O substrato tem 2 objetivos

finalmente foi possível encontrar

principais. Fixar a orquídea no

boas alternativas, mas havia um

vaso

problema,

naturalmente não consegue, por

material

e

não

pois,
era

quanto o xaxim.

tão

é

nenhum
completo

e

exemplo,

algumas

fornecer
manter

orquídeas

o

que
mais

umidade em ambientes secos.

ela
a

CUIDADOS COM OS
SUBSTRATOS
Apesar

dos

fornecerem

substratos

várias

vantagens

para sua orquídea, também são
necessários pequenos cuidados
para que sua planta não fique
doente através dele.
Para que você não tenha este
problema,

eu

separei

alguns

cuidados que você deve ter com
seus substratos:
1

-

A

cada

mensalmente,

15

dias

regue

ou
mais

intensamente sua orquídea, pois,
isso vai retirar os excessos de
dubo

que

ficam

presos

nos

substratos (faça isso se você
utilizar adubos inorgânicos –
vamos explicar mais sobre eles
em breve).

2 - Se necessário quebre seus
substratos para que eles fiquem
em

um

tamanho

médio,

normalmente cascas de pinus e
outras

cascas

vem

muito

grandes para sua orquídea, por
isso, quebre-as em um tamanho
mediano para sua orquídea.
3 – Um bom hábito para evitar
problemas é sempre limpar o
substrato antes de colocá-lo na
orquídea, para isso, pegue o seu
substrato

e,

o

lave

bem

utilizando água de torneira, após
isso, deixe-as em um balde de
molho com água sanitária (1/3
de copo americano a cada 8
litros). Por último, enxágue seus
substratos abundantemente.

OS MELHORES SUBSTRATOS

Como

PARA ORQUÍDEAS

dito

anteriormente,

o

substrato possui vários “deveres”
que precisa cumprir para que a

Antes

de

comprar

ou

pegar

orquídea cresça e floresça com

algum substrato, você precisa

sua

ajuda,

para

fazer

isso,

aprender a identificar se ele está

normalmente um substrato deve

próprio para seu uso, sabendo

ser leve, volumoso e ter uma

identificar se um substrato é

porosidade alta ou média.

realmente de qualidade para sua
orquídea,

você

vai

conseguir

OBSERVAÇÃO

evitar vários problemas futuros.
Alguns substratos liberam uma
Basicamente, um substrato bom

substância

tóxica

para orquídeas, deve seguir esses

orquídeas, chamada tanino, essa

critérios:

substância

atrapalha

desenvolvimento
Novo

para

das

sendo

Pedaços

em

tamanhos

as
o

raízes,

encontrada

principalmente

em

cascas

de

favoráveis para as orquídeas

pinus e cascas de macadâmia.

se

Por

desenvolverem

(poucos

isso,

a

higienização

do

centímetros).

substrato com água sanitária é

Sem pó

tão importante.

Sem

bichos

(caracóis,

joaninhas, etc)

Aprenda a remover o tanino no
vídeo abaixo:

Nós podemos testar uma parte
destes fatores apenas apalpando

https://www.youtube.com/watch

e

?v=2Gdqh2-iqPo

apertando

os

sacos

de

substratos, se quando você fizer
pressão(mas

não

exagere

na

força), se eles quebrarem ou
virarem

pó,

saiba

que

o

substrato está ruim ou muito
velho.

Carvão vegetal
Existem 2 tipos diferentes de carvão vegetal, o
utilizado em churrasqueiras e o carvão vegetal
agrícola. O segundo é o mais recomendado, mas,
mesmo assim, os dois podem ser utilizados em
orquídeas.

A

o se utilizar o carvão em sua planta, garanta

que ele seja novo, para que não atrapalhe o
desenvolvimento de sua orquídea.
O carvão é um substrato que possui várias
vantagens como não acumular água, garantir uma
boa aeração para as raízes das orquídeas, ser
facilmente encontrado em supermercados, repelir
caracóis e lesmas, ter uma alta durabilidade 2 a 4
anos, além de não oferecer perigos para a sua
orquídea, pois, não possui taninos.
Quanto as suas desvantagens, ele é muito leve,
sendo necessário outro substrato para ajudar a
fixar a planta, além disso, acumula sais minerais
em seus poros, por isso, se torna necessário a
limpeza com água limpa em média a cada 15 dias
(basta fazer uma rega abundante) e ele suja a mão
ao ser manuseado.
O carvão vegetal, ele é ótimo para locais onde o
clima é mais úmido.

Casca de pinus
A casca de pinus é o substrato mais utilizado
atualmente, talvez porque quando o xaxim foi
proibido, este foi o substrato mais divulgado como
uma das melhores alternativas.

Q

uanto a sua durabilidade ela pode variar de 1

a 3 anos, dependendo muito da qualidade e da
casca que você adquirir.
As cascas mais novas retém pouca umidade e não
atrapalham o crescimento das orquídeas, já as
cascas mais velhas, começam a reter um mais de
umidade e se tonam ácidas, o que atrapalha as
orquídeas.
Algumas das maiores vantagens da casca de pinus
são boa ventilação, retenção de adubo e ser fácil
de se encontrar.
Já suas principais desvantagens, estão no fato de
possui taninos (nós já ensinamos como removêlos) e, ser muito leve.
Existem dois tipos de casca de pinus que você
pode comprar, em escamas bem finas e, em forma
de pedaços mais grossos. A segunda opção é a
ideal, pois, é mais duradoura e não se compacta.

Casca de
macadâmia
A casca de macadâmia é uma castanha e, além
dela, podemos usar outros tipos de castanha como
açai, bocaiuva, baru, etc.

E

ssas categorias de castanha vem ganhando um

grande destaque entre os orquidófilos devido as
suas várias vantagens no cultivo das orquídeas.
Essas cascas possuem uma durabilidade muito alta
se

comparadas

com

os

outros

substratos,

enquanto uma casca de pinus pode durar até 3
anos, essas cascas duram de 3 a 5 anos.
Um dos motivos que fizeram os cultivadores
utilizarem a macadâmia foi o fato dela ser rica em
ácido fítico.
Basicamente

o

orquídeas

armazenarem

a

ácido

fítico

vai

ajudar

fósforo

para

suas
que

possam utilizá-lo futuramente, lembre-se que o
fósforo é um dos nutrientes responsáveis pela
floração das orquídeas.

Além disso, ela possui um peso
mediano, uma secagem rápida
(devido a sua oleosidade que vai
diminuindo com o passar do
tempo), não se compacta, o que
fornece uma ótima aeração para
as raízes e, possui um PH ótimo
para orquídeas.
Quanto as suas desvantagens, a
casca

de

macadâmia

quando

utilizada em sua forma natural,
pode

atrair

Normalmente
geram

ratos
os

problemas

e

mofos.

mofos

não

para

as

orquídeas, mas os ratos podem
causar uma grande destruição.

Busque sempre
comprar esse
substrato
parcialmente
torrado.

Britas
As britas são rochas trituradas por máquinas,
sendo as mais comuns feitas de granito. Esse é um
dos substratos mais utilizados pelos cultivadores,
pois, possui várias vantagens que vão ajudar em
seu cultivo.

M

as, antes de conhecer as vantagens e

desvantagens da brita, aprenda escolher a melhor
opção para sua orquídea.
Primeiramente, saiba que a melhor brita é a de
granizo, pois, a brita calcária com o passar do
tempo, atrapalha a absorvição de nutrientes de
sua orquídea.
Além disso, existem vários tamanhos de britas
diferentes, mas apenas alguns são indicados para
o cultivo de orquídeas.
Pó de pedra: 0 a 3 milímetros
Pedrisco: 3 a 5 milímetros
Brita 0: 5 a 12 milímetros
Brita 1: 12 a 22 milímetros
Brita 2: 22 a 32 milímetros
Brita 3: 32 a 63 milímetros
Brita 4 e 5: 62 a 100 milímetros

Os tamanhos mais utilizados no
cultivo de orquídeas são a brita 0
(para raízes finas) e a brita 1
(para raízes grossas). Caso a sua
orquídea tenha uma raiz média,
faça uma mistura entre as britas.
Dentre as principais vantagens
de se utilizar a brita no cultivo
de sua orquídea, podemos citar:
durabilidade que é indefinida, ela
não se altera conforme o tempo,
propicia um bom enraizamento
para orquídeas.
Além

disso,

atrapalha

o

desenvolvimento de fungos e
bactérias,

não

retém

muita

umidade (o que pode ser uma
vantagem ou desvantagem), não
se compacta, ajuda a orquídea a
se fixar no vaso (pois é pesada) e
é barata.
Já suas desvantagens são: não
retém

umidade,

não

libera

nutrientes para as orquídeas,
retém sais mineiras de adubos
que podem queimar as raízes de
suas orquídeas, é pesada.

Normalmente a
brita é colocada
no fundo do
vaso, para
fornecer uma
boa drenagem.

Derivados do
coco
Outro substrato muito utilizado pelos cultivadores
são os derivados do coco, como fibras de coco,
chips de coco e até o famoso coxim.

O

utro substrato utilizado por cultivadores são

os derivados do coco, como fibras de coco, chips
de coco e até o famoso coxim.
Esses materiais são utilizados não apenas na
fabricação de substratos, mas também em vasos e
placas, sendo que sua fama como substrato veio
logo após o xaxim ser proibido, pois, estava em
extinção.
Naquela época, muitos cultivadores acreditavam
que o coxim seria o substituto perfeito para o
xaxim, mas infelizmente estavam enganados, o
coxim possui uma vida útil muito curta, tem uma
alta

probabilidade

de

compactação

e

pode

salinizar, atualmente são poucos os cultivadores
que recomendam esse substrato no cultivo de
orquídeas.

Quanto as fibras de coco, elas

assim, ainda apresenta vários

também podem não ser boas

outros

escolhas para o cultivo de suas

compactação,

orquídeas, se não passam por

isso, caso o utilize, coloque em

tratamentos

pequenas quantidades.

antes

de

serem

problemas

como

sua

salinidade,

por

vendidas.
O engenheiro agrônomo Andrew
Esse

substrato

Fogtman

não

tratado, pode ser extremamente

utilização

de

tóxico

orquídeas,

desfiada, vasos de fibras de coco

podendo até matá-la e, além

ou chips de coco (só se utilizar

disso, possui o tanino, sendo

pouco), já a casca da semente do

necessário removê-lo. Quando

coco propriamente dita, ou seja,

tratadas,

a

podem

para

as
ser

quando

suas

fibras

não

de

utilizadas

coco
como

substrato.

casca

dura

recomendada,

recomenda
fibra

do
pois,

de

coco

coco
é

a

é
um

material com boa durabilidade,
que permite uma boa drenagem

O chip de coco é a fibra de coco
cortada em cubos, esse é um
material
anteriores,

melhor

do

que

principalmente

os
por

sua durabilidade, mas, mesmo

e, não se compacta.

Sphagnum
Também conhecido como sfagnum ou esfagno, o
sphagnum é um musgo encontrado nos leitos do
rio, sendo removido de maneira legal ou ilegal por
empresas que o vendem como substrato.

E

sse substrato possui o mesmo problema que o

xaxim, ele pode ser extinto, pois, é um recurso
escasso na natureza, mas felizmente hoje existem
empresas que cultivam o sphagnum para que
assim que ele for removido da natureza e, logo
seja reposto.
Por isso, a primeira observação que você deve ter
caso compre o sphagnum para colocar em suas
orquídeas é que compre apenas de empresas que o
distribuem legalmente.
Dentre suas vantagens estão: sua compactação
ajuda no replantio (mas atrapalha na ventilação
das

raízes),

possui

uma

ótima

retenção

de

umidade, é leve, ajuda no fixamento de orquídeas
em

árvores,

não

possui

taninos,

ajuda

no

enraizamento (por isso, é muito utilizado em
orquídeas mais novas).

Desvantagens: durabilidade baixa
em regiões muito quentes e com
muita chuva, é um pouco caro
(devido

à

necessidade

de

legalização da extração desse
musgo).
Para que você obtenha um bom
desempenho com esse substrato,
o misture com substratos que
possuem

características

contrárias a ele, como uma baixa
retenção de umidade e uma boa
aeração para as raízes (britas,
carvão, casca de pinus, etc).

Este é um
substrato muito
utilizado para se
reter mais
umidade no
vaso.

OUTROS BONS SUBSTRATOS
PARA SE UTILIZAR
Para não deixar esta seção sobre
substratos
optamos

muito
por

longa,

abordar

nós

apenas

alguns dos principais substratos
para orquídeas, mas, caso você
queira

aprender

outras

opções

mais

de

sobre

substratos,

abaixo eu separei algumas que
podem ser interessantes.
Cascas de vários tipos
Isopor
água,

(leve,
boa

não

aeração,

durabilidade,

absorve
longa

facilmente

encontrado, ele assim como a
brita, é uma ótima opção
para se colocar no fundo do
vaso)
Argila expandida
E vários outros

Lembre-se, o recomendado é
que

você

mistura

sempre
com

os

faça

uma

substratos

complementares, dessa maneira,
sua orquídea será beneficiada
com várias vantagens e, terá um
crescimento

mais

rápido

e

saudável.
A escolha dos substratos ideais
dependem muito de sua região e
do que sua orquídea necessita,
pois, uma região mais úmida,
necessita de um substrato com
mais drenagem, já regiões mais
secas, necessitam de substratos
com maior retenção de água.

RESUMO PARA FIXAÇÃO
Faça uma mistura para formar o seu substrato.
Ele deve fixar sua orquídea no vaso e fornecer o que ela precisa
A escolha do substrato depende muito da região onde você vive
Antes de colocar o substrato em sua orquídea, garanta que ele
esteja limpo e livre de taninos
Alguns substratos muito interessantes para se utilizar são: carvão
vegetal, casca de pinus, casca de macadâmia torrada ou de outras
castanhas, britas tamanho 0 ou tamanho 1, sphagnum, isopor,
etc.
Substratos derivados do coco podem ser utilizados, mas saiba que
existem opções melhores. Além disso, nunca utilize fibra de coco
que não esteja tratada.

Como regar
orquídeas
Aprenda a descobrir o melhor momento para regar suas
orquídeas e, como regá-las da maneira correta.

A rega é simplesmente o fator

falar algo como “Se você possui

mais importante na hora de

uma Phalaenopsis, regue-a a

cultivar orquídeas, sem a rega

cada 2 dias”.

correta, você provavelmente vai
perder a sua planta ou não vai

Isso acontece porque existem

conseguir boas florações.

diversos

fatores

que

podem

interferir no período em que
Conseguir regar corretamente a

você molha sua orquídea, por

sua orquídea, sem exagerar e

exemplo:

nem colocar pouca água é uma
arte, se você exagerar na rega, o

Ventilação

excesso fará que suas raízes

Umidade

apodreçam, o que pode acabar

Temperatura

até matando a sua orquídea e,

Fase da planta

caso você não regue, ela não terá

Altitude

energias para se desenvolver.

Substrato
Recipiente

Mas saiba que esse problema é
algo

extremamente

Entre vários outros

comum

entre os orquidófilos, porque não

Abaixo você vai aprender a regar

existe um padrão para regar suas

sua orquídea no momento ideal

orquídeas, ou seja, eu não posso

e da maneira correta.

QUANDO REGAR UMA

Basicamente as orquídeas que

ORQUÍDEA?

não

possuem

pseudobulbos

(monopodiais),

precisam

ser

antes

do

Como já dito, não é tão simples

regadas

regar uma orquídea, por isso, eu

substrato secar, pois, elas não

não posso apenas passar abaixo

possuem

uma lista falando de quanto em

armazenar água (por exemplo,

quanto tempo você deve regar

espécies

cada gênero.

paphiopedilum).

Mas, para que isso não se torne

Já as orquídeas que possuem os

algo

pseudobulbos

complicado,

saiba

que

pouco
um
de

órgão

para

phalaenopsis

e

(simpodiais),

existem orquídeas com 3 tipos

devem ser regadas pouco após o

diferentes de necessidades:

substrato

secar,

pois,

elas

possuem maneiras para guardar
Orquídeas que precisam ser

água e nutrientes (por exemplo,

regadas antes do substrato

cattleya e oncidium).

secar
Orquídeas que precisam ser

E, por último, os casos especiais,

regadas

essas

após

o

substrato

são

orquídeas

que

secar

precisam de regas diferentes,

Orquídeas especiais

muitas vezes necessitando de
um grande estresse hídrico antes
de suas florações ou, durante o
seu período de dormência.
São poucas as orquídeas que se
encaixam

nesse

grupo,

por

exemplo, as Catasetum e as
Dendrobium.

Como checar o
substrato
Abaixo estão 3 maneiras extremamente simples
para verificar se seu substrato ainda está úmido.

1. Utilizando o dedo
Coloque seu dedo até perto do meio do vaso e
verifique se o substrato ainda está úmido, caso
esteja, espere mais um dia e verifique novamente.

2. Utilizando um lápis
Aponte um lápis e coloque-o no substrato, se a
casca não mudar de cor, o substrato está seco,
pois, a umidade deixaria a madeira do lápis
molhada e, dessa maneira, ela mudaria de cor.

3. Utilizando uma balança
Quando sua orquídea estiver seca, utilize uma
balança para pesá-la, assim você vai descobrir
qual o peso de sua planta sem água no vaso. Após
isso regue, quando a sua orquídea voltar ao peso
anotado ou próximo disso..

Velame, o segredo das
orquídeas epífitas
Nesse momento, você pode estar se pensando “Eu
já aprendi quando regar as orquídeas que estão no
vaso, mas, e as orquídeas que estão em árvores ou
penduradas? O que devo fazer?”, saiba que a
resposta é muito simples.
Praticamente
penduradas

todas
em

as

árvores,

orquídeas
troncos,

que

ficam

muros

ou

qualquer outro lugar são epífitas e, uma coisa que
todas as orquídeas epífitas têm em comum é o
velame.
O velame é uma estrutura esponjosa que fica nas
raízes de suas orquídeas, essa estrutura permite a
sua planta absorver água e nutrientes com mais
facilidade.

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 suas
raízes

estão

brancas

ou

acinzentadas.
O velame é a parte branca
esponjosa da foto abaixo.

Quando seco, o
velame fica
acinzentado, já
quando está
molhado, ele fica
verde.

Mitos sobre a rega das
orquídeas
O maior erro que os iniciantes

Essa, pode ser uma boa técnica

cometem é regar sua orquídea

para quem tem apenas uma

em excesso, mas como você já

orquídea plantada no vaso, mas

aprendeu quando é a hora certa

como a maioria das pessoas que

para regar sua planta, está na

cultiva orquídeas, possui mais de

hora de descobrir como regá-la.

um exemplar, essa não é uma
boa ideia.

O ato de regar a sua orquídea é a
parte mais simples, mas, mesmo

Dentre os principais problemas

assim, existem vários mitos e

em se utilizar essa técnica estão:

dicas erradas que você pode
estar

seguindo,

esses

mitos

podem adoecer e, até matar sua
planta,

caso

você

não

Demora muito se você tiver
várias orquídeas

tome

cuidado.

Gera dores em suas costas,
caso

MITO Nº1: MERGULHAR O VASO

o

vaso

seja

muito

Transmiti

doenças

entre

orquídeas,

caso

pesado.

DE SUA ORQUÍDEA
Vários

vídeos

recomendam
suas

que

orquídeas

da

internet

você
em

regue
baldes,

fique

trocando

você

não

a

água

utilizada para cada orquídea

basicamente nesta técnica de
cultivo, você vai mergulhar a sua

Gasta muita água, caso você

planta até o topo do vaso em um

fique trocando a água

balde cheio de água e, deixá-la
absorvendo a água entre 10 a 15
minutos.

MITO Nº2: REGAR ORQUÍDEAS

Caso você ache impossível o gelo

COM GELO

fazer isso, faça o seguinte teste,
pegue um pedaço de gelo, o

Provavelmente este é o mito

coloque em sua mão por alguns

mais famoso sobre a rega das

minutos

orquídeas.

os

começa a incomodar muito após

ao

certo tempo, o mesmo ocorre

defensores

Segundo
desta

técnica,

colocar um ou dois gelos em
cima

do

substrato

de

e

perceba

que

ele

com as raízes das orquídeas.

sua

orquídea, ele vai derretendo ao

O

segundo

problema

longo do dia e, vai fornecer a

existem

água que ela precisa para o resto

diferentes

da semana.

diferentes precisam de cuidados

inúmeras
e,

as

é

que

orquídeas
orquídeas

diferentes, por isso, enquanto 1
Mas, o que acontece é que essa

ou 2 blocos de gelo por semana

dica tem 2 erros muito graves

fornecem a quantidade de água

que podem acabar com a saúde

necessária para uma orquídea

de sua orquídea.

em certo ambiente, para outra
espécie isso pode ser pouco, o

Primeiro, o gelo queima as raízes

que

vai

fazê-la

de suas orquídeas, o que pode

desenvolver direito.

não

se

gerar problemas para a saúde
dela, no futuro.

Por isso, evite problemas, não
regue sua orquídea com blocos
de gelo.

Como regar orquídeas
A maneira mais fácil e prática para se regar
orquídeas é através de mangueiras ou com
pulverizadores, pois, dessa maneira mesmo que
você tenha várias espécies, a sua rega será
simples.
Caso você não tenha nenhum dos dois, uma dica
simples é fazer um furo no meio da tampa de uma
garrafa pet.
Regue suas orquídeas durante a manhã, antes que
o sol fique forte, durante a rega, forneça água
abundantemente para sua planta de maneira
lenta, para que as raízes tenham tempo de
absorver a água.
Se

você

está

regando

sua

orquídea

e

imediatamente a água já sai pela parte de baixo
do vaso, você está regando muito rápido.

Abaixo eu separei algumas dicas
que podem te ajudar na hora de
molhar sua orquídea.
Nunca regue nos períodos em
que o sol está mais quente
A melhor água é a da chuva,
mas caso não seja possível
armazená-la,

você

pode

utilizar a água da torneira,
apenas tome cuidado com o
cloro em excesso.
A

rega

deve

ser

feita

prioritariamente nas raízes,
para que a orquídea possa
absorver a água.

com muita água, faça duas
regas intervaladas, ou seja,
regue um pouco sua orquídea
espere

alguns

minutos

para que ela possa absorver a
água, após alguns minutos
regue-a novamente.

morna.

plantas

em

baixo

de

suas

deve

apodrecer as raízes de suas
plantas.
Normalmente

quando

uma

orquídea é regada muito pouco,
você começa a perceber que suas
folhas começam a murchar, seu
pseudobulbo fica desidratado e
suas flores ficam flácidas.

A água utilizada para regar
suas

água

orquídeas, porque isso vai

Em vez de fazer uma rega

e,

Nunca tenha um vaso com

estar

Já o sinal mais comum que
mostra o excesso de rega é a
podridão das raízes.

RESUMO PARA FIXAÇÃO
Existem diversos fatores que podem influenciar o momento
correto de regar sua orquídea. Por isso, fuja de dicas como
“Regue-a 2x na semana”
Orquídeas com pseudobulbos regue pouco depois do substrato
secar
Orquídeas sem pseudobulbos regue pouco antes do substrato
secar
Existem algumas orquídeas que precisam de cuidados especiais na
rega, como a Dendrobium e a Catasetum
Para verificar o substrato, basta colocar seu dedo até o meio do
vaso e verificar se o substrato está úmido.
Para orquídeas penduradas, regue quando as raízes estiverem em
um tom acinzentado
Não regue mergulhando sua orquídea no vaso
Não regue utilizando gelo
A rega deve ser feita no período da manhã, pelas raízes.
Não molhe sua orquídea muito rápido, pois, ela precisa de um
tempo para conseguir absorver a água.

Ventilação para
orquídeas
Aprenda qual a ventilação ideal para sua orquídea

Uma boa ventilação é essencial

RESUMO PARA FIXAÇÃO:

para que sua planta possa evitar
fungos e bactérias, além disso,

A ventilação é um cuidado

pode

da

bem simples, basta garantir

umidade e da temperatura, mas

que sua orquídea não esteja

existem

em

ajudar

no

alguns

controle
cuidados

que

você deve ter com o vento.

um

fechado

local
e,

totalmente

também

não

esteja em um local onde o
Para qualquer orquídea, o ideal é

vento

que você forneça uma brisa um

Orquídeas gostam de uma

pouco

mais

brisa suave.

porque

isso

quente
vai

e

seca,

estimular

a

floração de sua planta, já os
ventos frios e úmidos, podem
fazer sua planta ficar doente e
com pouca imunidade.

é

muito

forte.

Temperatura
para orquídeas
Descubra qual a temperatura ideal para se cultivar
orquídeas e como identificar se sua orquídea está ou
não gostando da temperatura de seu ambiente.

Felizmente o clima no Brasil é

A maioria das orquídeas vive

um dos melhores para se cultivar

bem

orquídeas,

a

variam de 15ºC a 28ºC, sendo

cultivar

que espécies mais resistentes

capacidade

oferecendo
de

se

diversas espécies diferentes.

entre

temperaturas

que

podem aguentar temperaturas
mais extremas.

Como a temperatura é um fator
em que dificilmente um você vai

Normalmente este problema de

conseguir influenciar (exceto em

se ter uma orquídea que não se

estufas), o mais recomendado é

adapte ao seu clima é algo raro,

que você escolha orquídeas que

porque em regiões mais quentes,

se adaptem ao seu clima.

você dificilmente vai encontrar à
venda orquídeas que gostam de

Por exemplo, as orquídeas do

frio

e,

o

contrário

também

gênero Cymbidium para florir

ocorre em regiões mais frias.

necessitam de temperaturas em
torno de 10ºC, algo muito difícil

Por

de

orquídeas

ocorrer

em

regiões

mais

isso,

normalmente
disponíveis

para

as
a

quentes, por isso, caso você a

compra em sua região, já são

cultive em uma região muito

espécies

quente, dificilmente verá flores,

muito bem ao clima do local.

mesmo

que

excelente.

seu

cultivo

seja

que

se

adaptaram

Agora,

caso

comprado

você

uma

já

tenha

orquídea

que

gosta de frio e, você está em
uma região quente, pode tentar
algumas das dicas abaixo:
Aumentar a umidade
Colocá-la em um local mais
fresco, com boa ventilação.
E, se você vive em uma região
fria, mas tem uma orquídea que
gosta de calor, o ideal é buscar
locais onde a temperatura é
maior e colocá-la neste local,
tome cuidado para não colocá-la
em

locais

ventilação.

fechados

e

sem

Se

possível,

evite

comprar

orquídeas que não se adaptem
ao seu clima, porque as dicas
acima podem não funcionar tão
bem e, pelo simples fato da
orquídea não gostar do clima, a
floração pode se tornar algo
muito raro.
Além disso, existe mais um fator
que se você não tomar cuidado,
sua orquídea não vai florir, é a
famosa queda de temperatura
que deve ocorrer a noite.
Basicamente
orquídeas

a

maioria

precisam

das

que

a

temperatura durante o dia seja
maior
durante

que
a

a
noite,

variação de 5º a 15º.

temperatura
tendo

uma

Normalmente

isso

acontece

Normalmente o ideal para a

naturalmente

para

orquídeas

maioria das orquídeas são

cultivadas fora de casa, mas caso

temperaturas

você cultive sua orquídea em

28º.

entre

15º

a

casa, este pode ser um cuidado
que

você

terá

de

prestar

atenção.

As

orquídeas

precisam

de

uma queda de temperatura a
noite, para que floresçam. Se

Abaixo estão alguns sinais que a

você as cultiva no jardim ou

orquídea nos oferece quando a

orquidário,

temperatura não está correta:

naturalmente. Agora caso as

Muito

alta:

folhas

e

flores

queimadas, se desidrata, folhas
deformadas.
Muito

baixa:

folhas

muito

escuras, em casos extremos ela
entra em repouso por um longo
período (podendo chegar a anos)
ou fica muito fraca, de modo que
sua resistência contra pragas e
doenças diminui.
RESUMO PARA FIXAÇÃO:
Ao escolher a orquídea que
você

vai

cultivar,

escolha

uma que se adapte a região
em que você vive.

isso

cultive

em

casa,

precise

ter

um

especial com isso.

ocorre
talvez
cuidado

Iluminação para
orquídeas
Conheça tudo sobre o fator mais importante para se
fazer as orquídeas florirem

A iluminação vai determinar se

Abaixo nós vamos entrar em

sua orquídea vai florir e crescer

detalhes

corretamente, se ela estiver em

conhecimentos, mas antes, saiba

excesso ou faltando, a floração

que existem orquídeas com as

de

mais

sua

orquídea

pode

não

nesses

diferentes

dois

necessidades,

ocorrer. Por isso, para cuidar

por exemplo, algumas preferem

bem de suas plantas, você tem

muita

iluminação,

que

outras

gostam

prestar

atenção

a

enquanto
de

uma

iluminação.

iluminação mais controlada.

E quando o assunto é luz e

LEMBRE-SE

orquídeas,

existem

conhecimentos

2
muito

A quantidade de luz que você

importantes que vão te ajudar a

fornece para uma espécie, na

melhorar seu cultivo de uma

grande maioria das vezes não

forma bem simples.

será igual à quantidade de luz
que outra espécie necessita.

O primeiro é entender o que
significam as cores das folhas de

Agora,

sua orquídea, pois, isso vai nos

pouco mais sobre os dois fatores

mostrar o quanto de iluminação

que

ela precisa e, o segundo é algo

coloração

pouco conhecido pela maioria

inclinação das folhas

dos cultivadores.

vamos
foram
das

entender
citados
folhas

um

acima,
e

a

Coloração das folhas
das orquídeas
A maioria das orquídeas possui clorofila, caso você
não saiba, clorofila é um pigmento responsável
pela cor verde das folhas, quanto mais forte a sua
cor, mais alta é a sua capacidade de absorver a
iluminação.
E, é graças a clorofila que nós conseguimos
“perguntar para as orquídeas” se elas estão
recebendo muita ou pouca luz. Não entendeu?
Então veja a explicação abaixo:
Uma orquídea quando esta recebendo pouca luz,
suas folhas começam a escurecer, ficando em tom
de verde mais escuro que o normal, isso ocorre
porque a planta precisa aumentar a produção de
clorofila para captar mais luz.
Quando a orquídea está recebendo muita luz, a
sua produção de clorofila diminui, para que ela
não corra o risco de ter suas folhas queimadas, por
isso, a folha vai ficando gradualmente amarelada
e,

em

casos

extremos,

você

vai

perceber

queimaduras (especialmente no meio da folha).
Um cuidado muito importante a se tomar é não
confundir a folha amarelada causada pelo excesso
de sol, com a folha amarelada causada por outros
problemas,
nitrogênio.

como,

por

exemplo,

a

falta

de

Basicamente, as manchas pelo
excesso de sol, aparecem nas
partes mais planas da folha, ou
seja,
centro

normalmente
da

folha.

perto

do

Quando

o

problema é a falta de nitrogênio,
este amarelamento começa pelo
final da folha e, vai aos poucos
se espalhando pela planta.
==== UM MITO ====
Muitos manuais de cultivo falam
que a cor ideal para as orquídeas
é um verde como o do alface,
mas isso não pode ser utilizado
como

regra,

diferentes

pois,

orquídeas

podem

possuir

colorações diferentes em suas
folhas.
Por isso, antes de chegar a
conclusão que sua orquídea está
recebendo muito ou pouco sol,
descubra

qual

é

a

natural de suas folhas.

coloração

Quando a
orquídeas recebe
iluminação em
excesso, suas
folhas começam
a amarelar.

Inclinação das folhas
das orquídeas
Essa é a maneira mais simples que conheço de
saber se sua orquídea gosta de receber muito ou
pouco sol. Basicamente, você vai apenas olhar
para sua orquídea e já vai entender melhor se ela
gosta de muita ou pouca iluminação.
Como você já sabe, algumas orquídeas gostam de
mais iluminação do que outras, enquanto a
maioria prefere uma luz indireta durante todo o
dia,

algumas

espécies

preferem

uma

boa

quantidade de iluminação direta.
E, você pode perceber essa diferença olhando
simplesmente

para

a

inclinação

das

folhas.

Basicamente, quanto mais inclinadas as folhas de
uma espécie de orquídea, mais sol ela gosta de
receber.
Por exemplo, algumas espécies de orquídeas
rupícolas possuem suas folhas muito inclinadas,
porque elas recebem muito sol em seu ambiente
natural, já as orquídeas que normalmente ficam
protegidas do sol direto, costumam ter folhas
mais planas, pois, dessa forma vão conseguir
capturar mais a luz do sol e realizar melhor a
fotossíntese.

Em

orquídeas

monopodiais,

normalmente

as

folhas que estão no topo, ficam mais inclinadas do
que as folhas mais próximas às raízes. Isso ocorre,
porque

as

folhas

no

topo

recebem

mais

iluminação.

Perceba que na folha deitada,
batem muito mais raios de sol
do que na folha inclinada.

Foot-Candle (dica
bônus)
Se você cultiva poucas orquídeas, a técnica das
folhas será bem mais simples e rápida para se
aplicar, mas, caso você possua várias orquídeas e,
não quer ter o trabalho de ficar testando o melhor
local para elas, o foot-candle pode te ajudar a
identificar a iluminação ideal para sua planta.
O

foot-candle

(em

tradução

livre

pé-vela)

antigamente era utilizado pelos ingleses antes da
invenção da eletricidade e, hoje é utilizado pelos
orquidófilos

para

que

exista

um

padrão

de

iluminação para as orquídeas.
Em

manuais

e

blogs

na

língua

portuguesa,

dificilmente você vai encontrar informações sobre
essa medida de luminosidade, mas em sites na
língua inglesa, esta é a medida mais utilizada.
Na

próxima

página

está

uma

tabela

com

recomendações de iluminação para cada gênero.
Mas lembre-se que olhar a coloração das folhas é
bem mais fácil e confiável.

Para que você consiga identificar a quantidade de
foot-candle, eu recomendo que baixe os seguintes
aplicativos (o primeiro é para android e o segundo
para iphones)

RESUMO PARA FIXAÇÃO
A iluminação é o fator mais importante para o florescimento de
sua orquídea
Orquídea com folhas em um tom de verde mais escuro que o
normal, estão recebendo pouca luz.
Orquídeas em um tom amarelado, onde a mancha amarela
começa pela parte mais plana da folha, estão recebendo muita
luz.
Quanto mais inclinada a folha de sua orquídea, mais iluminação
ela gosta.

Umidade para
orquídeas
O fator essencial para se ter orquídeas saudáveis e
resistentes a pragas e doenças.

Muitos

cultivadores

acreditam

Mas, essa é uma maneira muito

que umidade é a mesma coisa

simples e talvez ineficiente de se

que a rega, mas saiba que isso é

checar a umidade do local, ou

mentira, a umidade é mais um

seja,

dos vários fatores necessários na

confiar em nossos sentidos para

hora

verificar a umidade.

de

se

cultivar

uma

não

podemos

sempre

orquídea.
Por isso, existem 2 maneiras
Normalmente as orquídeas são

simples

de

se

fornecer

uma

encontradas em locais onde a

ótima umidade para sua planta.

umidade é “normal”, entre 60%
a 80%. É claro, elas podem

1. Descubra a umidade ideal

aguentar alguns períodos mais

para sua espécie e utilize

secos ou mais úmidos, mas tome

diariamente

muito

para checar a umidade

cuidado

em

casos

extremos ou muito demorados.

um

aparelho

2. Verifique a ponta das raízes
de suas orquídeas

Essa umidade é a mesma que
nós estamos acostumados, por

Para seguir a primeira dica, se o

isso,

das

gênero que você cultiva estiver

orquídeas, este fator não vai ser

naqueles que foram abordados

um grande problema, desde que

no

você esteja confortável com o ar.

verificar no capítulo que

em

boa

parte

final

deste

ebook,

basta

separamos especificamente para

Normalmente o ideal para a

ele,

maioria

desse

modo

você

vai

descobrir a umidade ideal para

das

orquídeas

são

temperaturas entre 15º a 28º.

suas orquídeas.
As orquídeas precisam de uma
O aparelho utilizado para se

queda de temperatura a noite,

medir

chama-se

para que floresçam. Se você as

higrômetro, mas não é essencial

cultiva no jardim ou orquidário,

no cultivo de orquídeas.

isso ocorre naturalmente. Agora

a

umidade

caso as cultive em casa, talvez
Em

relação

às

raízes,

basta

conhecer essa regra:

precise ter um cuidado especial
com isso.

Pontas longas, com boa cor e
bom desenvolvimento:

boa

umidade
Pontas curtas ou queimadas
e

planta

desidratada:

umidade alta ou baixa
A alta umidade, também pode
fazer

sua

orquídea

ficar

desidratada, pois, vai gerar um
apodrecimento em suas raízes e,
consequentemente, as raízes não
vão conseguir absorver água,
fazendo

sua

orquídea

se

desidratar.

Exemplo de raízes saudáveis
Por isso, em momentos onde a
umidade
frequência

é
de

mais
sua

alta,
rega

a
vai

diminuir, já quando a umidade
está mais baixa, a frequência
aumenta.

UMA DICA:
Uma das maneiras mais simples de verificar a
umidade de sua região é através dos sites de
previsão do tempo, basta verificar o clima de sua
cidade

e

procurar

ClimaTempo.com.br)

pela

umidade.

(Ex:

DICA: nunca deixe a umidade

OUTROS

MÉTODOS

PARA

ficar abaixo de 30%, pois, isso

CONTROLAR A UMIDADE SÃO:

SE

causa uma desidratação muito
rápida de suas plantas.

Se

você

não

deseja

cultivar

outras plantas com sua orquídea,
Se você está com problemas na

não

umidade

várias

de

seu

ambiente,

existem algumas dicas simples,

tem

problema,

maneiras

existem

para

se

aumentar ou baixar a umidade.

que podem te ajudar a resolver
isso.

Abaixo eu separei algumas dicas
para que você consiga fazer isso

Por

exemplo,

umidificadores,

além
nós

de

sem a necessidade de comprar

também

equipamentos, ou seja, tudo de

podemos aumentar ou baixar a
umidade

de

nosso

uma maneira simples e caseira.

ambiente

através de plantas.

Raramente você terá que baixar
a umidade de sua orquídea, mas

Existem algumas plantas que

caso isso seja necessário, siga as

podem ser utilizadas para se

dicas abaixo:

aumentar a umidade do ar, pois,
elas transpiram muito, enquanto

Trazer a orquídea para dentro

outras podem ser utilizadas para

caso

se baixar a umidade. Abaixo

também não a regue nesse

estão algumas recomendações:

dia.

Aumentar umidade

Deixe um ventilador ligado

ela

um

esteja

vento

fora

e

Bromélias

com

fraco

Sansevieria

apontando para sua orquídea.

Kalanchoe
Para aumentar a umidade, basta
Baixar umidade

deixar uma toalha molhada ou

Loureiro

um vaso com britas e água do

Lírio da paz

lado de sua orquídea (nunca em

Murta

baixo do vaso).

RESUMO PARA FIXAÇÃO
A umidade deve estar entre 60% a 80% para a maioria das
orquídeas
Normalmente se a umidade está boa para você, ela está boa para
as orquídeas.
Para medir a umidade com maior precisão, você pode utilizar um
higrômetro.
Para medir a umidade com uma precisão um pouco menor, mas
sem gastar dinheiro, utilize sites de previsão do tempo em sua
cidade.
Olhar a ponta de suas raízes é uma das melhores formas de
entender se a umidade está boa ou ruim.
Você pode aumentar ou baixar a umidade de seu local através de
plantas, mas também existem outras opções, caso você não
queira deixar outras plantas com suas orquídeas.

Adubação para as
orquídeas
Aprenda a fornecer os nutrientes que sua orquídea
precisa e consiga plantas ainda mais lindas e saudáveis.

Esse provavelmente é um dos

comida

assuntos

pelos

basicamente se as orquídeas não

cultivadores, todo mundo quer

receberem uma adubação, elas

conhecer aquele adubo “mágico”

não vão ter energia para gerar

que vai fazer suas orquídeas

flores e se desenvolver, porque

florirem muito mais e serem

elas "estão com fome".

mais

pedidos

que

elas

recebem,

saudáveis o ano inteiro.
Mas

apenas

fornecer

uma

Mas antes de aprender sobre a

comida qualquer, também não

adubação, é necessário que você

vai ajudar muito, pois, assim

saiba, este não é o fator mais

como

importante

comendo

na

hora

de

se

ninguém
apenas

é

saudável

frituras,

as

cultivar orquídeas, por isso, de

orquídeas também não vão ser

nada adianta ter uma adubação

saudáveis com adubos ruins.

perfeita se, a iluminação, rega ou
outros fatores não estão sendo
fornecidos

corretamente

para

sua orquídea.
Para que você entenda melhor
como

a

pense

que

adubação
as

funciona,

orquídeas

como nós e, a adubação é a

são

Adubação é como um
alimento que você fornece as
suas orquídeas.

Na natureza, as orquídeas vivem
junto a várias outras plantas e
animais, desse modo, quando
uma folha da árvore cai ou um
animal morre no solo perto das
orquídeas,

elas

nutrientes

e

absorvem

os

conseguem

se

desenvolver, mas quando nós
cultivamos

essas

plantas

em

nossas casas e jardins, essa fonte
de alimentação acaba, por isso, a
adubação se torna necessária.
A maioria das plantas possui 2
locais principais onde absorvem
os seus nutrientes, as raízes e as
folhas, sendo que uma adubação
em

ambos

os

locais

são

eficientes para essas plantas,
mas as orquídeas são um pouco
diferentes.
Apesar de também absorverem
nutrientes por esses locais, a
função principal das folhas é a
fotossíntese e, não a absorção de
alimentos, por isso, ao adubar
sua orquídea evite adubá-la em
suas folhas, pois, grande parte
dos nutrientes serão perdidos.

Adubos aplicados
nas raízes das
orquídeas são
MUITO mais
eficientes.

Tipos de
adubação
Entenda melhor sobre quais são os tipos de
adubos que você pode colocar em sua orquídea.

1. Orgânica
Como o nome diz, a adubação orgânica é feita
através de nutrientes vindos da natureza, sem
passar por processos industriais. Existem várias
substâncias e receitas naturais que podem ser
utilizadas

como

adubo

para

suas

orquídeas,

algumas são bem comuns como o bokashi, torta
de mamona, mas outras podem fugir um pouco do
convencional, como a urina de cavalo.
É claro, ao cultivar sua orquídea, você não precisa
utilizar adubos malucos como a urina de cavalo. A
aplicação correta de adubos comuns já será o
suficiente para sua orquídea.

2. Inorgânica ou química
Quanto a adubação inorgânica, ela é feita com
adubos

industrializados

(os

famosos

NPK),

gerados através de vários minerais extraídos do
solo.

A grande vantagem desse tipo de adubação é que
você consegue controlar exatamente os nutrientes
que sua orquídea receberá, existem várias marcas
de adubos que você pode escolher, mas alguns
orquidófilos recomendam que você varie entre
essas marcas, por alguns motivos (que você vai
descobrir mais abaixo neste livro).
Basicamente, na adubação orgânica, você coloca
um adubo, porque sabe que ele é rico em alguns
nutrientes que sua orquídea precisa, mas você não
sabe o quanto desses nutrientes está fornecendo,
já na adubação inorgânica você consegue controlar
exatamente os nutrientes que oferece para sua
orquídea.
Existem vários tipos de adubos inorgânicos para as
orquídeas, mas os mais famosos são os do tipo
NPK, pois, esse adubo fornece os 3 elementos
principais no desenvolvimento de orquídeas e
também de outras plantas.
N: nitrogênio
P: fósforo
K: potássio

3. Mista
A adubação mistaé basicamente uma mistura
entre os dois tipos de adubação, muitas pessoas
recomendam essa adubação por considerarem a
mais eficiente.

Comparação entre
adubação orgânica e
inorgânica

A meu ver, além dos fatores
citados

na

adubação

tabela

acima,

inorgânica

a
(ou

adubação química), possui uma
grande

vantagem

adubação

orgânica

sobre
que

a

é

a

limpeza.
Por exemplo, caso você tenha o
azar

de

colocar

um

adubo

orgânico em sua orquídea que
esteja

infectado

bactéria,

ou

com

que

alguma

esteja

com

algum inseto, o estrago que isso
vai

causar

pode

ser

muito

grande.
É por este motivo que muitos
dos orquidários utilizam apenas
adubos

químicos.

Eles

não

gostam de correr o risco de suas
orquídeas serem contaminadas,
porque o adubo orgânico estava
contaminado.

Se você tem
muitas orquídeas,
cuidado ao
utilizar adubos
orgânicos.

Qual o intervalo das
adubações
A frequência da adubação pode

Isso é feito para que você não

variar muito dependendo de sua

tenha problemas com o excesso

espécie, da temperatura e do

de adubação em sua orquídea.

tipo de adubo que você utiliza,
mas na maioria das vezes, as

Os

períodos

recomendados

dicas abaixo se aplicam muito

acima são para a maioria das

bem para as orquídeas.

orquídeas, mas não para todas,
por exemplo, as orquídeas vanda

Adubos

orgânicos:

demorarem

mais

para

por

devem ser adubadas com mais

se

frequência (alguns cultivadores a

dissolverem e serem absorvidos
pelas

orquídeas,

os

adubam até 2x por semana)

adubos

orgânicos devem ser aplicados

Algumas

em média a cada 3 meses,

podem te ajudar no cultivo:

lembre-se

de

seguir

dicas

que

também

as

instruções do fabricante.

As

orquídeas

podem

ser

adubadas em todas as idades
Adubos

inorgânicos:

conhecidos

como

também
adubos

(mesmo quando estão muito
novas)

químicos, esses são adubos de

Na maioria das orquídeas,

rápida

as

não é recomendado que você

orquídeas, por isso, em média a

as adube em seu período de

adubação deve ocorrer a cada 7

dormência. Ou, você pode

ou 15 dias, seguindo a orientação

continuar

do fabricante ou adubando com

deve diminuir a frequência.

1/2 de força.

O adubo orgânico deve ser

absorção

para

adubando,

mas

colocado no canto do vaso
para não queimar as raízes.

Como escolher o
melhor adubo
Esta é uma parte um pouco

precisa conhecer a fundo todos

técnica, mas se esforce para lê-

eles, mas saiba que eles são

la completamente. Abaixo eu

importantes para suas orquídeas.

deixei

Alguns dos nutrientes, os mais

algumas

"fórmulas

prontas" de adubos para você

importantes são:

utilizar em sua orquídea, mas,
mesmo assim, eu recomendo

Fósforo

que você leia esta parte.

Potássio
Nitrogênio

A escolha do adubo correto é

Cálcio

uma tarefa muito importante na

Enxofre

hora de se cultivar orquídeas.

Ferro

Como nós já abordamos sobre os

Entre outros

adubos orgânicos (vários podem
ser

utilizados,

mas

eu

Cada

um

desses

uma

nutrientes

recomendo que você opte pelos

possui

tarefa

mais comuns), agora vamos nos

planta,

aprofundar um pouco mais sobre

nitrogênio

vai

a escolha correta dos adubos

planta

se

inorgânicos.

fósforo na produção de energia e

por
a

em

sua

exemplo,

o

ajudar

a

sua

desenvolver,

o

também ajuda na floração, já o
Para crescerem e conseguirem

potássio

florações, as orquídeas precisam

armazenamento de energia.

de

alguns

esses

são

nutrientes
os

ajuda

no

básicos,

macro

micronutrientes, você não

e

Sabendo

disso,

você

pode

manipular os seus fertilizantes

para que consiga os resultados
que deseja.
Por exemplo, se você quer que
sua orquídea desenvolva melhor
suas raízes, utilize um adubo
com

maior

concentração

de

nitrogênio, agora caso queira
aumentar a floração, um adubo
com mais fósforo é o ideal.
Lembre-se de tomar cuidado
para não exagerar na adubação.
Quando você não fornece algum
macro ou micronutriente, sua
orquídea pode ficar mais fraca,
amarelar, ter seu crescimento
prejudicado, entre vários outros
problemas,

por

isso,

é

tão

importante fornecer a adubação
correta.

Se você tem
muitas orquídeas,
cuidado ao
utilizar adubos
orgânicos.

Adubos recomendados
Abaixo estão alguns dos adubos

Na hora de escolher seu adubo,

NPK mais recomendados para

escolha aqueles que são solúveis

cada fase de sua orquídea, mas

na água, porque eles são a

antes

é

melhor opção para as orquídeas.

importante que você saiba, eles

E, sempre os agite antes de

não fornecem todos os macro e

aplicar em suas orquídeas.

de

utilizá-los,

micronutrientes

que

são

necessários para sua orquídea

Outra

informação

(nenhum adubo fornece todos),

para

por isso, eu recomendo que você

orquídeas

mude a marca de seu adubo de

nutrientes principalmente pelas

tempos em tempos.

raízes, por isso, a adubação é

se

importante

lembrar

é

que

as

absorvem

os

feita prioritariamente nas raízes,
Quando sua orquídea é jovem

se você adubar as folhas, sua

e

orquídea

você

quer

estimular

o

crescimento (NPK 30 10 10)

não

absorver

muito

nutrientes
Quando

a

orquídea

está

vai

e,

conseguir
bem

você

os
terá

desperdiçado adubo.

chegando na época de sua
floração (NPK 10 30 20)
Em

outros

períodos,

DICA
essa

Em seu blog, o Eng. Agrônomo

também é conhecida como

Andrew Fogtman recomenda que

adubação

em locais onde são cultivadas

de

manutenção

(NPK 10 10 10 e NPK 20 20

poucas

orquídeas,

utilizar

o

20)

fertilizante biofert e em locais
com muitas orquídeas o B&G
para orquídeas

Como adubar
orquídeas
Para adubar sua orquídea, siga

lugar e, eles não serão muito

as instruções da embalagem do

eficientes.

adubo que você escolheu. Abaixo
estão algumas dicas, caso você

Adubos químicos: no caso dos

não encontre essas instruções.

adubos químicos, prefira aqueles
que podem ser dissolvidos na

A adubação de uma orquídea é

água,

algo

eficientes.

bem

qualquer
tanto

simples

pessoa

com

e,

pode

adubos

que

pois,

eles

são

mais

fazer,

orgânicos

Por isso, dissolva seu adubo com

quanto com adubos inorgânicos,

a quantidade recomendada por

em ambos os casos, você não

litro de água e, borrife sua

terá dificuldades.

mistura

nas

raízes

de

sua

orquídea, evite ao máximo que
Adubos

orgânicos:

que

seu adubo rele nas flores da

você os coloque na beirada do

orquídea, pois, podem manchá-

vaso,

las.

evite

que

basta
eles

fiquem

relando nas raízes, pois, em
alguns

casos,

queimar

as

eles

raízes

podem

De preferência, faça a aplicação

suas

de seu adubo durante a manhã

de

plantas

ou no final da tarde enquanto o
sol está fraco, pouco tempo após

Eu não recomendo que você

ter regado sua orquídea, pois,

utilize

caso ela esteja seca, o adubo

adubos

orgânicos

em

plantas penduradas em vasos,

poderá

muros ou pedaços de madeira,

além

pois,

estiver

você

terá

um

grande

trabalho para fixá-los em algum

queimar
disso,

se

em

um

suas
sua
local

raízes,
orquídea
aberto,

verifique se não vai chover no

dia, pois, a chuva pode remover
a maioria dos nutrientes.
Quando você utiliza o adubo
inorgânico em suas orquídeas, se
torna

necessário

substrato

de

limpar

todos

o

os

sais

minerais acumulados em média
a cada 15 ou 30 dias. Essa
limpeza é facilmente realizada
com uma rega um pouco mais
forte.
A adubação é um tema muito
complexo, especialmente se você
quiser

se

aprofundar

nos

aspectos

mais

técnicos

do

assunto.

Neste

manual,

nós

abordamos

a

parte

importante

e

prática

adubação,

com

o

que

mais
da
você

aprendeu aqui já vai conseguir
adubar

perfeitamente

suas

orquídeas.
Quer se aprofundar ainda mais
no assunto adubação? Então eu
separei 2 artigos para você:
https://www.portaldoorquidofilo.
com/adubando-as-orquideas
http://orquideassemmisterio.blo
gspot.com/2011/03/adubacaoum-tema-que-sempregera.html

A adubação em
excesso pode
atrapalhar o
desenvolvimento
de sua orquídea.
Por isso, não
exagere.

RESUMO PARA FIXAÇÃO
A adubação sozinha não adianta de nada, você deve fornecer os
outros cuidados para sua orquídea também.
A adubação é como um alimento que você fornece para sua
orquídea. Uma boa adubação, seria como uma alimentação
saudável, que vai gerar mais saúde e energia para a planta.
Adube suas orquídeas pelas raízes, pois, é por lá que elas
conseguem absorver melhor os nutrientes.
A adubação orgânica é feita através de materiais vindos da
natureza. Existem vários adubos orgânicos muito bons, como
bokashi, torta de mamona, entre outros. Normalmente o intervalo
de adubação com esses materiais é a cada 3 meses.
A adubação inorgânica ou adubação química é feita através de
materiais industrializados, com ela você consegue controlar
melhor os nutrientes que sua orquídea recebe. Existem diversas
marcas de adubos que se pode utilizar em orquídeas, mas o
recomendado é que você mude a marca que utiliza de tempos em
tempos. A adubação química normalmente é feita uma vez a cada
1 ou 2 semanas.
A orquídea pode ser adubada em todas as idades
Evite adubar no período de dormência de sua planta ou diminua
muito a quantidade
Adubos químicos solúveis na água são melhores.
Para adubar sua orquídea, o recomendado é que você siga as
instruções da embalagem do adubo.

Plantando e
Replantando
Suas
Orquídeas
CAPÍTULO 3

ENTENDA MELHOR

A importância
de plantar sua
orquídea
corretamente
Orquídeas plantadas em locais errados,
dificilmente vão florir.

N

a antiga versão do manual, eu ensinava o

plantio antes do capítulo sobre o cultivo de
orquídeas, mas com o tempo percebi que isso
poderia gerar uma certa confusão em quem
estivesse começando a cultivar suas orquídeas.
Por isso, se você chegou até aqui, espero que já
tenha entendido melhor sobre a importância de se
cultivar bem orquídeas e, também já saiba como
fornecer os cuidados necessários para se ter
orquídeas saudáveis e consequentemente floridas
todos os anos.
Neste capítulo, para te ajudar a fazer o melhor
plantio e replantio possível de sua orquídea,
vamos falar sobre as diferenças no plantio das

orquídeas

simpodiais

monopodiais,

onde

e

plantar

orquídeas terrestres e epífitas,
abordar sobre os substratos e
falar sobre a importância de não
se

plantar

no

período

de

dormência.
Por isso, se você ainda não
entendeu muito bem sobre estes
temas que já foram abordados,
recomendo que volte, releia o
tópico inteiro, ou ao menos os
resumos que deixei no final e, só
depois volte.
Agora,

caso

aprendido

você

muito

já

tenha

bem

sobre

estes assuntos, vamos continuar
falando sobre a importância de
se plantar suas orquídeas no
local correto.
Para que você possa entender
melhor

a

passo,

importância

imagine

que

deste

algumas

orquídeas são como peixes e
outras como cachorros.
Eu

sei,

isso

comparação

sem

parece

uma

lógica,

mas

perceba que peixes precisam de
água

para

ficarem

sobreviver,
fora

da

e,

se

água,

dificilmente ficarão vivos por
muito tempo.

Orquídeas
plantadas no
local errado, são
como um peixe
fora d'água.

Isso também acontece com um cachorro, ele
precisa ficar em um local que tenha chão para
poder sobreviver, ou seja, se você colocá-lo no
meio do oceano, ele provavelmente vai morrer.
Em ambos os casos, um erro simples acabou
matando os dois animais (isso é bem triste,
felizmente é só uma história). Mas isso também
ocorre com as orquídeas, se você escolher o local
errado

para

plantá-las,

será

praticamente

impossível cultivá-la, pois, ela não vai conseguir
se desenvolver.
Então, nesse momento, chegamos ao primeiro
aprendizado sobre as orquídeas que você deve
obter:
Saber identificar qual o melhor local para plantar
sua orquídea
Você

se

lembra

de

quando

eu

falei

das

classificações das orquideas no primeiro capítulo
deste

manual?

Bem

é

agora

que

aquela

informação vai te ajudar.
Lembre-se principalmente das orquídeas epífitas
(vivem em árvores) e das orquídeas terrestres
(vivem em materiais orgânicos no chão, ou seja,
na terra)

A

ntes de escolher onde você

vai plantar a sua orquídea, o
primeiro

passo

é

que

você

determine se ela é uma orquídea
epífita ou terrestre.
Uma dica é que você utilize as
listas

de

gêneros

disponibilizamos
capítulo

para

classificação

no

primeiro

ver
seu

que

em

qual

gênero

de

orquídea se identifica.
Caso

estas

tabelas

forneçam

a

não

te

informação

necessária, entre em um grupo
de

orquídeas

no

Facebook,

mande a foto de sua orquídea,
peça ajuda na identificação e
pergunte se ela é epífita ou
terrestre.
Lembre-se

que

orquídeas

epífitas possuem o velame em
suas

raízes,

já

as

orquídeas

terrestres não.
OBS:

não

vamos

abordar

o

plantio de orquídeas rupícolas,
humícolas ou saprófitas, porque
é

muito

iniciante

raro

um

cultivador

possuir

alguma

orquídea que se encaixe nessas
classificações.

Plantio de
orquídeas
epífitas
Descubra quais são os melhores locais para plantar
sua orquídea epífita

E

m seu habitat, as orquídeas epífitas são

encontradas em cima de árvores, por isso, esse é o
local mais adequado para que elas fiquem, mas
caso não seja possível, você também pode fixá-las
em troncos de árvores, pedaços de madeira,
muros, etc.
Ao fixá-las, elas normalmente crescem mais livres
e conseguem se desenvolver com uma facilidade
maior, mas garanta que elas estejam bem fixas no
local que você colocá-las.
Caso você não queira plantá-las em árvores ou
fixá-las em algum local, você pode plantar suas
orquídeas epífitas em vasos ou recipientes.
Existem cultivadores que plantam suas orquídeas
nos mais variados locais, desde garrafas pet até
potes de sorvete, mas isso pode não ser uma boa
ideia para iniciantes, por isso, se você ver isso na
internet, evite fazer com suas orquídeas.

Para

as

recipiente

epífitas,
é

o

o

melhor

cachepô

ou

cachepot, esses vasos são, na
verdade, cestas de madeira ou de
outros materiais que possuem
vários furos para que a orquídea
consiga ter uma liberdade maior
com suas raízes.
Esses vasos ficam pendurados e,
diminuem muito a necessidade
Por exemplo, as Phalaenopsis

do replantio e de substratos.

necessitam
Algumas

espécies

como

as

de

uma

boa

iluminação em suas raízes, por

Aerides, Vandas e Ascocentrum

isso,

um

vaso

de

plástico

são cultivadas muito bem sem

transparente é uma ótima opção

substratos.

para elas, mas as orquídeas não
precisam de uma iluminação tão

Já as orquídeas epífitas de outros

grande em suas raízes, podem

gêneros precisam de substratos

não gostar deste vaso.

que forneçam uma boa aeração
para suas raízes.
Quanto aos vasos de cerâmica e
de plástico, também são ótimas
opções para as orquídeas, mas a
escolha deles vai depender muito
das

necessidades

gênero.

de

cada

Plantio de
orquídeas
terrestres
Descubra quais são os melhores locais para plantar
sua orquídea terrestre

A

s orquídeas terrestres, são muito diferentes

das epífitas no quesito sobre onde elas devem ser
plantadas, se você plantar uma orquídea terrestre
em um cachepô e deixá-la pendurada, ela vai
morrer, pois, não está acostumada a esse local.
Por isso, nunca faça isso com suas orquídeas
terrestres:
Colocá-las em árvores
Pendurá-las em qualquer lugar
Colocá-las em um cachepô
Os melhores locais para essas orquídeas são:
Serem plantadas na terra, com muito material
orgânico junto,
Plantá-las

em

vasos

de

terracota que sejam fundos.

plástico

ou

de

Conhecendo melhor os
locais onde você pode
plantar suas orquídeas
Agora que você já conhece os

também mais utilizadas pelos

melhores

cultivadores que são os vasos de

suas

locais

orquídeas,

para

plantar

vamos

nos

plástico.

aprofundar um pouco mais nas
vantagens que cada local de

Eles podem ser encontrados nos

plantio

mais

nos

oferece

e,

como

diversos

tamanhos

e

utilizá-los da melhor maneira

formatos, o que pode te ajudar

possível.

muito em sua decoração, além
disso,

VASOS DE PLÁSTICO:

possuem

as

seguintes

características:
Eles são muito bons para
orquídeas

jovens

e

de

pequeno porte.
Retêm bastante água, por
isso,

nestes

vasos

a

frequência de rega costuma
ser um pouco menor
É o tipo preferido de vaso
para

as

Phalaenopsis,

especialmente os vasos de
plástico transparente, porque
Primeiro vamos falar sobre uma
das opções mais baratas e

elas

gostam

de

uma

iluminação em suas raízes.
Ao utilizar este vaso, garanta
que

ele

fundo.

possua

furos

no

VASOS DE TERRACOTA

Não utilize vasos de barro
impermeáveis, porque neles a
água

não

sai

e,

fica

no

substrato, o que apodrecerá
as raízes de sua orquídea.
Também evite vasos de varro
pintados,

pois,

a

tinta

aumentará a umidade que
fica retida no vaso.
CACHEPOTS

Um pouco mais caros que os
vasos de plástico, os vasos de
terracota são muito fáceis de se
encontrar em qualquer loja de
plantas e, uma ótima opção para
a decoração.
Abaixo

estão

as

principais

características e dicas de uso
Cachepots são recipientes muito

para esse recipiente.

bons

para

se

pendurar

Ele possui uma drenagem

orquídeas

maior do que os vasos de

fáceis de se encontrar e muito

plástico,

bonitos.

por

isso,

ao

se

epífitas.

Eles

as
são

utilizar um vaso de barro, a
rega será mais frequente.

Abaixo estão algumas dicas e

Mesmo

características

tendo

drenagem,

uma
eles

maior
de

sobre

os

cachepots:

preferência também devem

Eles não podem ser muito

ter

maiores que sua orquídea,

furos

para

a

água

porque um vaso muito largo

escorrer.
Possuem
durabilidade

uma

grande

pode

atrapalhar

crescimento de sua planta.

o

A

madeira

confecção

utilizada

deve

ser

na

Escolha madeiras rugosas e

bem

resistentes para colocar suas

resistente a chuva, formigas

orquídeas,

e cupins.

evitar problemas e vai ajudar

Algumas

madeiras

recomendadas
peroba,

são:

ipê,

maçaranduba,

canela,

entre

outras.

sua

pois,

orquídea

isso

a

se

vai
fixar

melhor.
O

tronco

descascar

não
de

deve

se

tempos

em

Lembre-se a madeira deve

tempos

ser resistente.

Ao colocar sua orquídea em
um

TOCOS DE MADEIRA

tronco,

coloque-a

na

parte inferior, porque ela vai
se desenvolver para cima.
Ao escolher um tronco para
colocar sua orquídea, garanta
que ele esteja limpo e livre de
taninos.
Nunca

utilize

eucalipto

virgem, e muito menos o
tratado

para

plantar

suas

orquídeas, pois, ele é tóxico
para as orquídeas.
Alguns bons troncos para se
Vamos agora falar sobre um dos

prender orquídeas são: nó de

locais que os cultivadores mais

pinho,

gostam

maçaranduba, ipê, pau de

de

plantar

suas

jaca,

orquídeas, que são em troncos.

café,

Lembrando

como

campo, curtis seco, goiabeira

cachepot,

seca, braúna negra, acácia-

acontece

que
com

assim
o

orquídeas terrestres não podem
ser plantadas em troncos.

peroba,

peroba,

negra, etc.

sansão

do

PLANTIO EM ÁRVORES

Árvores não recomendadas
são:

goiabeiras,

pinheiros,

eucaliptos,

entre

outras

árvores que soltem cascas.
Para fixar sua orquídea em uma
árvore.
Escolha a árvore
Escolha o local onde plantála segundo as necessidades
Por último, vamos abordar mais
a fundo sobre o plantio em
árvores.

folhas

no

inverno

e,

ter

bastante folhas durante o
verão.
troncos

rugosos,

devem

para

facilitar

ser
a

fixação da orquídea.
Na

hora

de

fixar

sua

orquídea, colocar um pouco
de esfagno pode ajudar.
Algumas

árvores

indicadas

para se fixar sua orquídea
são:

maioria

das

abacateiro,

limoeiro,

laranjeira, ipê, entre outras
árvores que tenham troncos
rugosos e não soltem cascas
de tempos em tempos.

orquídeas

gostaria de um local onde
receberia

A árvore deve perder suas

Os

de sua planta. Por exemplo, a

maior

uma

pela

iluminação

manhã,

mas

estaria protegida da luz solar
nos períodos mais quentes do
dia.
Deixe sua orquídea um pouco
inclinada, para que a água da
chuva não se prenda em suas
folhas, com a frente de sua
orquídea

voltada

para

a

árvore e a fixe utilizando um
barbante

ou

uma

fibra

natural.
O barbante não deve ser
muito fino, pois, isso pode
ferir a sua orquídea. Cuidado
para não apertar demais a
sua planta.

Não prenda brotos com o barbante, eles devem
ficar livres para se desenvolverem.
A frente da orquídea é onde estão nascendo
novas raízes. Isso vai garantir que sua orquídea
se prenda mais rápido e fique mais bonita
fixada na árvore.
Vídeo recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=tl4FafQZ1Rs

Como replantar
orquídeas
Veja abaixo o passo a passo ilustrado para se retirar
suas orquídeas do vaso e fazer o plantio.

O plantio e o replantio das

precisam ser replantadas a cada

orquídeas

2 ou 3 anos em média.

semelhante,

é

algo

muito

basicamente

no

replantio, primeiro você tira sua

Ao

contrário

do

que

muitos

orquídea de um recipiente e

pensam, o replantio não é tão

depois, realiza o plantio.

complicado e, pode ser feito
facilmente por um cultivador

Por isso, primeiro você aprendeu

iniciante, desde que ele evite

a importância de se plantar sua

aquele erro bobo de replantar no

orquídea no local correto e quais

período

os melhores locais para plantá-

orquídea.

la, agora vai entender quais são
os sinais que te mostram ser o
momento para se replantar sua
orquídea, como retirá-la do vaso
e, por último, vai aprender a
plantá-la.
Trocar sua orquídea de vaso é
uma parte essencial na hora de
se

cultivar

orquídeas,

pois,

praticamente todas as espécies

de

dormência

da

Quando
Replantar
Descubra quais os momentos em que se torna
necessário realizar o replantio de sua orquídea.

O replantio é uma tarefa muito

Ele está compactado, com um

cansativa

cheiro ou cor diferente e, você

para

as

orquídeas,

pois, elas têm que sair de um

começa

local onde estavam totalmente

formação de terra. Em casos

adaptadas,

local

extremos, o substrato fica tão

totalmente novo. Por isso, você

compactado, que acaba matando

deve

orquídea

as raízes de suas orquídeas e

apenas nos momentos corretos,

impossibilita o desenvolvimento

evite

de novas raízes, por isso, você

para

replantar
ao

um
sua

máximo

replantá-la

apenas por estética.

a

perceber

uma

consegue perceber que a maioria
das raízes de sua orquídea estão

Os motivos principais que levam
uma

pessoa

a

replantar

fora do substrato.

sua

orquídea são os seguintes:

3 - Vaso velho
Isso é algo mais raro de se

1 - Planta muito grande para o

acontecer,

vaso.

esteja muito velho, de forma que

A orquídea está tão grande que

atrapalhe sua orquídea, também

já está até saindo do vaso.

pode

ser

mas

uma

caso

boa

realizar o replantio.
2 - Substrato muito velho.
4 - Divisão de touceiras

o

vaso

ideia

se

Esta

é

uma

forma

de

se

multiplicar orquídeas simpodiais,
onde se divide ela em 2 ou mais
plantas.
5 - Doenças nas raízes
Por exemplo, podridão negra.
Onde é necessário retirar sua
orquídea do vaso para se realizar
o tratamento adequado, nesse
caso, evite reutilizar o vaso que
sua orquídea estava.
Normalmente você vai trocar sua
orquídea de vaso a cada 2 ou 3
anos no período de crescimento
de suas plantas.

LEMBRE-SE
Muitos

sites

na

internet

recomendam que se realize o
plantio de todas as orquídeas
após a floração, mas isso é
errado.
Esse

mito

nasceu

porque

algumas orquídeas possuem o
seu período de crescimento após
a floração, mas não todas. Caso
sua

orquídea

entre

em

dormência após a floração e você
replantá-la, ela pode morrer,
especialmente para Cattleyas.
Orquídeas que estão em árvores
ou

cachepots

dificilmente

precisarão ser replantadas.

Objetos
necessários
O que você precisa ter em mãos para realizar o replantio
com segurança.

Agora que você já sabe o porque

(a orquídea deve ocupar 2/3 do

e quando você deve replantar

tamanho

uma orquídea, vamos ao passo a

garantir que ela possa crescer

passo

alguns

para

se

realizar

esse

procedimento.

do

anos

vaso,
nesse

isso

vai

recipiente

sem maiores problemas, além
disso, o vaso não pode ser muito

O primeiro passo é se preparar

fundo,

pois,

para que você não tenha que

ajudam

na

ficar

doenças e bactérias em suas

buscando

durante
isso,

já

o

procedimento,

deixe

seguintes itens.
Vaso

ferramentas
separados

por

orquídeas)

os
Substratos

vasos

fundos

propagação

de

Tesoura esterilizada

Após fazer isso, coloque um
jornal ou plástico em baixo do
local

onde

o

replantio

será

realizado, pois, isso vai evitar
que a sujeira se espalhe.
Também tenha consigo um tutor
que é um pedaço de plástico ou
madeira reto, ele vai ajudar sua
Tesouras

próprias

para

jardinagem, são melhores, pois,

orquídea a se fixar no vaso.

cortam a planta com facilidade.

OBSERVAÇÕES

Para

Aqui você está aprendendo como

esterilizá-la,

utilizar

um

você

maçarico

pode

ou

um

fogão, esquente sua tesoura até
que ela fique vermelha e depois,
deixe-a

esfriando

por

algum

tempo, repita esse procedimento
a

cada

orquídea

que

será

replantada, pois, isso evita o
compartilhamento de pragas e
doenças.
Canela em pó

realizar o replantio em vasos
normais e cachepots, mas, no
final deste capítulo, terá acesso
a vídeos onde você aprenderá
como replantar orquídeas em
outros locais.
Caso você queira reutilizar os
seus

vasos,

primeiro

lave-os

para tirar todas as sujeiras e,
deixe-os de molho por meia
hora com uma mistura de água
sanitária e água (100ml de água
sanitária por litro), após isso,
enxágue seu vaso e pronto. No
caso de cachepots e pedaços de
tronco,

a

reutilização

pouco mais complicada.

é

um

Como retirar a
orquídea do vaso
Aprenda a fazer este procedimento da maneira mais
segura possível.

Agora que você já preparou o seu

2. Vire o vaso e apoie sua mão

ambiente,

para que a orquídea não caia de

está

na

hora

de

realizar o primeiro procedimento

uma vez.

do replantio, você vai retirar sua
orquídea do vaso com muito
cuidado, mas antes de fazer isso,
leia as dicas abaixo:
1º Molhe bem as raízes de sua
orquídea antes de retirá-la do
vaso, isso vai ajudá-la a ter mais
resistência

e

flexibilidade

em

suas raízes.

Após

isso,

vá

retirando

sua

orquídea aos poucos, com muito
cuidado para não machucá-la.
Caso as raízes de sua orquídea
fiquem presas ao vaso, você tem
duas opções, cortá-las um pouco
ou quebrar o vaso. Caso seja
necessário podar várias raízes, é
melhor quebrar o vaso.

3. Agora, limpe as raízes de sua

4. Após isso, pode as raízes

orquídea, retire todo o substrato

mortas

com seus dedos, essa é uma

orquídea, basicamente, você vai

tarefa um pouco demorada, mas

perceber que as raízes saudáveis

muito importante.

das orquídeas são brancas e

ou

podres

de

sua

firmes, já as mortas, muitas
vezes são pretas, finas e fracas.

Tome

muito

cuidado

neste

procedimento e garanta que ao
final, as raízes de sua orquídea,
estejam

totalmente

substrato antigo.

livres

do

Lembre-se de passar canela em
pó em todos os cortes que forem
realizados.

Com

sua

orquídea

totalmente
inúteis,

livre

você

e

ao terminar esta parte, você já

raízes

terá sua orquídea fora do vaso,

limpa
de

possui

algumas

com

as

substratos

opções sobre o que fazer.

raízes
e,

já

livres

de

devidamente

podadas. E, caso queira, terá
Apenas replante sua orquídea

desinfetado sua planta.

(menos recomendado)
Agora,
Deixe sua orquídea algum
tempo de molho em um
enraizador

ou

coloque

vitamina b1 para que sua
orquídea tenha a produção
de raízes estimuladas.
Faça uma mistura de 15ml de
água sanitária para cada litro
de água. Após isso, mergulhe
sua

orquídea

durante
nessa

por

poucos
mistura.

inteiro

segundos
Isso

vai

desinfetá-la, caso esteja com
algum fungo ou bactéria em
desenvolvimento.
E, não se esqueça, em todos os
cortes que você fizer nas raízes
ou em qualquer outra parte de
sua orquídea, passe canela em
pó para cicatrizar mais rápido e,
também evitar que doenças se
instalem em sua plantinha por
aquele corte.

você

vai

aprender

plantar sua orquídea.

a

Plantando suas
orquídeas
Aprenda a maneira correta de se realizar o plantio de
suas orquídeas.

Após ter retirado sua orquídea

O segundo passo é encaixar sua

do vaso e limpado suas raízes, o

orquídea

próximo

passo

levemente

plantio

de

Finalmente

é
sua

realizar

o

orquídea.

as

vaso
raízes

e

cobrir
de

sua

planta com mais substrato (dê

ao

tapas de leve no lado do vaso,

processo de colocar sua orquídea

para que o substrato se encaixe

em um novo vaso.

melhor)

O

seu

chegamos

no

primeiro

passo

será

colocar uma parte do substrato
para preencher o vaso antes de
colocar sua orquídea, lembre-se
de deixar um substrato de boa
drenagem no fundo, e, após isso,
coloque os outros substratos.

Abaixo estão mais algumas dicas
para melhorar o seu plantio:
Garanta que sua orquídea
fique firme no vaso
Não enrole as raízes de sua
orquídea

no

necessário

vaso,

se

corte-as

um

pouco, mas nunca as deixe
enroladas (pois elas morrem
se ficarem enroladas.)
Por último, fixe um tutor no

Plantas

substrato e o amarre em sua

simpodial

orquídea. O tutor é um pedaço

devem

reto e firme de madeira ou

encostado na borda do vaso

plástico,

e, sua frente deve ter um

ele

vai

ajudar

sua

de

crescimento

(para
ter

seu

fundo

espaço

tutor

centímetros para crescer. O

ser

amarrado

orquídea com um barbante.

na

cerca

lado),

orquídea a se fixar melhor. O
pode

de

o

de

8

fundo de uma orquídea é
onde ela começou a crescer
e, a frente é onde estão
saindo novos brotos.
Plantas

de

crescimento

simpodial que ao invés de
crescerem

apenas

reto,

crescem em círculo, ou para
todos os lados, devem ser
plantadas no meio do vaso.
Plantas com o crescimento
monopodial(para

cima)

devem ser colocadas no meio
do vaso

Nunca cubra o rizoma de sua orquídea com
substrato. Já foi explicado o que são os
rizomas, no primeiro capítulo, mas caso você
não

se

lembre,

veja

este

vídeo:

https://www.youtube.com/watch?
v=yB8f1MuIfHE
Para que você saiba em qual profundidade
colocar a sua orquídea, uma boa dica é que a
folha mais baixa de sua orquídea deve ficar
1cm abaixo da borda do vaso.
Utilize arames e tutores para fixar a sua
orquídea, isso é necessário especialmente em
árvores.
Em cachepôs não são utilizados substratos de
drenagem no fundo
Esse foi o procedimento de plantio e replantio,
espero que você tenha entendido todas as partes
com uma grande facilidade. Como eu sei que este
é um conteúdo que necessita de uma ajuda visual,
de preferência com vídeos, abaixo eu separei
alguns

conteúdos

úteis

que

podem

complementares ao seu estudo neste capítulo.

ser

Conteúdos Úteis

Replantio de
Orquídeas
ACESSAR

Plantio em vasos
e troncos
ACESSAR

Escolha do vaso
ideal
ACESSAR

Tutoramento de
orquídeas
ACESSAR

RESUMO PARA FIXAÇÃO
Orquídeas plantadas no local errado dificilmente vão sobreviver
Orquídeas epífitas podem ser plantadas em vasos, cachepots,
troncos e também em árvores.
Orquídeas terrestres podem ser plantadas em vasos e também na
terra.
Vasos de plástico são baratos, retêm bastante umidade e podem
ser encontrados em diversos formados. Lembre-se que o vaso de
plástico deve ter furos para possibilitar a drenagem da água.
Vasos de barro são um pouco mais caros, mas em compensação
são bem resistentes. Eles retêm menos umidade do que os vasos
de plástico. Não utilize vasos de barro pintados ou que sejam
impermeáveis, pois, isso pode matar sua orquídea. Eles também
necessitam ter furos para permitir a drenagem da água.
Cachepots são ótimas opções para orquídeas epífitas, ao escolher
um, garanta que ele seja feito em uma madeira resistente.
Os troncos para orquídeas devem ser rugosos e resistentes.
Plante orquídeas em árvores em que o tronco não descasca e, é
rugoso. Além disso, a folhagem dela deve diminuir durante o
inverno e, aumentar durante o verão.
Não plante sua orquídea em eucalipto.
O replantio é feito quando a planta está muito grande para o
vaso, quando o substrato está velho, quando o vaso está velho,
quando se quer multiplicar sua orquídea através da divisão de
touceiras ou, devido a doenças nas raízes.

Se você for reutilizar o vaso em que se estava uma orquídea, laveo muito bem.
Para retirar sua orquídea do vaso, antes molhe ela
abundantemente, isso vai facilitar o processo e vai evitar que as
raízes se quebrem.
Após retirar a orquídea, retire todo o substrato, corte as raízes
velhas e, passe canela em pó nos locais onde o corte foi efetuado.
Vasos para orquídeas não devem ser muito espaçosos. Um vaso
espaçoso, vai atrasar o desenvolvimento de sua planta.
Após limpar sua orquídea, coloque o substrato até quase o topo
do vaso, então coloque sua orquídea e, termine de preencher com
um pouco mais de substrato. Cuidado para não cobrir o rizoma de
sua orquídea com substrato.
Por último, coloque um tutor para ajudar a sua orquídea a se fixar.

Pragas e
Doenças Nas
Orquídeas
CAPÍTULO 03

O MELHOR REMÉDIO É A PREVENÇÃO

Como evitar
pragas e
doenças
Cuidados simples que vão manter a saúde de sua
orquídea

C

omo já dito no começo deste manual, as

orquídeas são plantas extremamente resistentes e,
se cultivadas da maneira correta, dificilmente
ficarão doentes.
A maioria das pragas e doenças que podem atacar
suas orquídeas são geradas devido a erros bobos
que poderiam ser facilmente evitáveis, se você
tomar um cuidado mínimo.
Muitas pragas aparecem devido a um manuseio
errado de objetos, ou um local de cultivo sujo, já
no caso de doenças, muitas vezes elas são
causadas por um cultivo errado.
Nesse capítulo, você vai aprender quais são os
cuidados que você deve ter em sua orquídea para
que possa evitar a maioria das pragas e doenças.
OBS: os temas abordados neste capítulo não terão
o resumo para fixação, pois, já estão muito
resumidos.

Cuidados com o
substrato
Substratos podem trazer pragas e doenças para
suas orquídeas, além de afetar a saúde delas
quando ficam muito velhos. Abaixo estão algumas
dicas para que você não tenha problemas com
seus substratos.
Utilize os substratos mais comuns, evite fazer
“experiências”

com

materiais

que

você

encontrar na natureza. Sempre opte pelos
substratos vendidos, pois, são mais limpos e
seguros para sua orquídea.
Utilize substratos limpos e livres de taninos
Faça o replantio sempre que os substratos
estiverem

mais

velhos.

ocorre a cada 2 ou 3 anos.

Isso

normalmente

Cuidados com a rega
das orquídeas
Regue sua orquídea na proporção correta e no
tempo correto. Dessa maneira você vai evitar
várias doenças problemáticas nas raízes de sua
orquídea, especialmente a Podridão negra.
Nunca deixe um vaso com água em baixo de
sua

orquídea,

isso

vai

evitar

a

umidade

excessiva nas raízes de sua planta
Garanta que a água que você rega suas
orquídeas é limpa.
Não regue suas orquídeas nas folhas, pois, elas
podem juntar água e, isso futuramente pode
trazer doenças.
Regue durante a manhã para que ela não passe
a noite molhada.

Cuidados com o clima
Deixe sua orquídea em locais abertos ou com
uma boa ventilação
Não fume ou deixe frutas amadurecendo perto
de suas orquídeas
Forneça a temperatura ideal para sua orquídea.
Isso varia de espécie para espécie, por isso, é
tão importante saber como cultivá-las.
Garanta que durante a noite exista uma
variação de temperatura em relação ao dia
Forneça a umidade ideal para sua orquídea
Coloque sua orquídea em um local onde ela
possa receber uma boa iluminação
Na grande maioria das espécies evite sol direto
(verifique a cor das folhas)

Cuidados com a
adubaçao
Adube sua orquídea nas proporções adequadas
e, de tempos em tempos mude a formulação
do adubo
Ao utilizar adubos orgânicos garanta que eles
estejam totalmente limpos
Tome cuidado com o excesso e com a falta de
nutrientes, eles podem causar manchas e
florações fracas em suas orquídeas
Não deixe que os sais minerais se acumulem
em seu substrato, pois, isso pode queimar as
raízes

Outros cuidados
importantes
Utilize ferramentas esterilizadas quando for
podar a sua orquídea.
Deixe suas plantas a 40cm de distância, isso
vai evitar a transmissão de doenças.
Utilize canela em pó nos machucados. A canela
em pó ajuda a cicatrizar o machucado mais
rapidamente.
Antes de reaproveitar os vasos, lave-os muito
bem. Especialmente se a orquídea que estava
no vaso, foi replantada devido a uma doença.
Deixe orquídeas novas de quarentena.
Mantenha seu orquidário bem limpo.
Monitore suas orquídeas diariamente.
Cultive

bem

suas

plantas,

fornecendo

as

condições ideais para que elas sobrevivam e
sejam saudáveis.

A substância
natural que
combate mais
de 200 pragas
Parece mentira, mas ela realmente existe, é o
famoso óleo de neem.

E

ssa substância é feita a partir de uma árvore

da Índia, onde é utilizada como cosmético e
remédio natural.
Abaixo estão algumas das várias vantagens que o
óleo de neem (ou nim) fornece para sua orquídea
e outras plantas:
Em relação às pragas, pode atrapalhar o
crescimento, evitar a reprodução e, até mata
várias em poucos dias.
Impede

que

larvas

se

reproduzam

desenvolvam
É barato
Envenena as larvas e os ovos de insetos
Deixa a sua orquídea mais forte
Não é tóxico e não contamina o ambiente

e

se

COMO USAR:
O primeiro passo para utilizar o
óleo de neem em sua planta é
comprar um frasco de qualidade,
por isso, compre em locais com
boa procedência.
Normalmente

lojas

dedicadas

exclusivamente a jardinagem são
ótimos locais para se comprar
este óleo.
Veja algumas dicas para que
você consiga utilizar facilmente
esta substância em sua orquídea
Aplique no final da tarde (ele
não deve entrar em contato com
o sol, pois, o sol diminui a sua
eficácia.)
Não exagere, borrife em sua
orquídea,

mas

não

a

deixe

pingando

diferentes, por isso, utilize essas
dicas como base e, vá testando
para ver o que funciona melhor
com suas orquídeas.
O tempo de aplicação também
varia, por isso, veja o que é
recomendado da embalagem de
seu produto.

Aplicações com o objetivo de
prevenção, devem ser utilizadas
com uma solução mais diluída
(alguns

os óleos vendidos podem ser

cultivadores

recomendam 1ml de óleo de
neem para cada litro)
A quantidade varia muito, pois

OBSERVAÇÃO
Apesar de não ser considerado
tóxico, NÃO BEBA O ÓLEO DE
NEEM, além disso, não dê óleo
de neem para peixes, pois, para
eles essa substância é tóxica.

Pragas em
orquídeas
Aprenda a identificar e combater as principais pragas
que atacam suas orquídeas

Mesmo que você tome todos os

Nesta

seção,

vamos

abordar

cuidados necessários para evitar

sobre as seguintes pragas:

as pragas e doenças em suas
orquídeas, em algum momento é

Cochonilhas

muito

Trips

provável

depare

com

que

você

um

se

desses

problemas.

Lagartas
Larva alfinete
Ácaros

Por isso, a partir de agora, você

Pulgões

vai aprender a combater e a

Lesmas e caracóis

identificar as principais pragas

Percevejo das orquídeas

que

Mosquito do fungo

podem

atacar

suas

orquídeas, além de descobrir o

Baratas e gafanhotos

que pode causá-las.

Contarinia maculipennis
Tatu bola

Abaixo estão algumas imagens

Vespinha

das pragas mais comuns em

Besouros

orquídeas

Mariposas

e,

seus

respectivos

nomes. Dessa forma, você vai
conseguir

identificar

mais

facilmente qual o problema que
sua planta está passando.

Nematóides

Cochonilhas
SOBRE
As cochonilhas são umas das
pragas

mais

comuns

em

orquídeas, ao todo existem mais
de

70

mil

cochonilhas,

espécies

mas

de

apenas

40

tipos atacam as orquídeas.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Essas

são

pequenas,

pragas
mas

que

muito
se

multiplicam muito rápido, sendo
que uma das suas principais
características é a atração de
formigas para suas plantas, pois
elas soltam um líquido doce que
atrai as formigas.
Apesar de serem bem pequenas,
é

possível

cochonilhas

perceber
a

olho

as
nu,

especialmente quando elas estão
se agrupando.
Essas são pragas que medem em
média 35mm e podem ser de
várias cores, desde o branco até
o vermelho.

No início, elas ficam nas raízes, e
atrás de várias partes de suas
orquídeas (como pseudobulbos e
folhas), após certo tempo, elas
se

espalham

inteira.

pela

orquídea

COMBATE:
Primeiro afaste sua orquídea das demais, e se
necessário pode as partes afetadas, após isso, você
precisa saber se a infestação ainda está no
começo.
Caso esteja, faça uma limpeza em sua orquídea
com uma escova com inseticida, normalmente
entre 3 a 4 limpezas ocorridas a cada 10 dias será
o suficiente para eliminar essa praga.
Outra opção é pulverizar sua orquídea com um
inseticida de baixa toxidade. Existem algumas
receitas caseiras que podem ajudar, como:
Pulverização com sabão de coco e detergente
neutro.
Limpar a planta com um algodão molhado com
álcool isopropílico (70). Deixe-a longe do sol para
evitar queimaduras.
Limpe também partes do vaso e do substrato,
pois, eles podem conter essas pragas
Lembre-se de sempre utilizar a dose recomendada
dos fungicidas, nessas pragas, faça o combate a
cada 10 dias repetindo 3 ou 4 vezes.

Tripes
SOBRE
Tripes

ou

minúsculas

trips

são

(1

5mm)

a

pragas
que

costumam atacar principalmente
as folhas das orquídeas.
Eles são comuns em locais mais
sujos e com ervas daninhas.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Os trips costumam atacar as
flores de sua orquídea, por isso,
você vai perceber flores marrons,
pétalas mais fracas ou murchas
e descoloridas.
No

início,

será

mais

fácil

perceber os trips em suas flores,
mas com o passar do tempo,
eles vão adquirindo a coloração
delas.
Para

O combate é feito com a limpeza
percebê-los,

é

recomendado que você utilize
uma lupa (ou tire uma foto de
sua flor e dê zoom com uma
câmera

boa),

procure-os

flores, brotos e botões florais.
.

COMBATE

em

do local onde sua orquídea está
e, com a pulverização semanal
com

Malation

(até

sejam eliminados)

que

eles

Lagartas
SOBRE
Apesar de ser algo bonito ver as
borboletas em suas orquídeas,
elas podem trazer um grande
problema que são as lagartas.
Basicamente as lagartas são um
dos

estágios

de

vida

das

borboletas.
Elas podem ser as responsáveis
por comer boa parte de suas
orquídeas, podendo até matar
suas plantas.
Por isso, mesmo que borboletas
sejam bonitas, elas deixam ovos
que podem trazer problemas.
Então evite borboletas em suas
orquídeas.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Esses animais são bem espertos
na hora de se esconder e, uma
das maneiras de se encontrá-las
é procurando por fezes que elas
deixam no vaso ou perto de sua
orquídea.

Outra

maneira

é

prestar

bastante atenção ao substrato,
pois,

elas

podem

estar

se

escondendo lá durante o dia.
COMBATE
Evite

borboletas

em

suas

orquídeas
Utilize

cebola,

hortelã-pimenta
plantas

que

pimenta,
ou

outras

afastam

as

borboletas.
Apenas em casos extremos é
recomendado

o

uso

de

todos

os

inseticidas.
Lembre-se,

em

casos, prevenir é melhor que
combater, pois, em algumas
pragas e doenças o combate
se torna muito complicado.

Larva alfinete
SOBRE
Popularmente conhecidos como
vaquinha verde-amarelo, esses
são besouros que atrapalham
várias categorias de plantações,
desde

batatas

até

nossas

queridas orquídeas.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)

Fonte da imagem (flickr)

Nas orquídeas, esses besouros
atacam as flores e as folhas.
Eles são visíveis a olho nu e,
normalmente
estragos

deixam

nas

grandes

flores

das

orquídeas.
COMBATE
Fonte da imagem (researchgate)

O combate caseiro normalmente
é

pouco

eficiente

para

essa

praga, exceto no caso de iscas.
Muitos cultivadores recomendam
que se utilize uma garrafa PET
com

água,

detergente

e

um

feromônio sexual para atrair os
mosquitos machos.

No

caso

de

inseticidas,

o

recomendável é que se procure
um agrônomo.

Ácaros
SOBRE
Resumidamente

ácaros

são

parentes de aranhas, mas muito
menores e que ficam em suas
orquídeas.
Eles podem afetar várias partes
de

seu

cultivo,

desde

o

desenvolvimento de sua planta,
até

mesmo

ajudar

a

atrair

fungos e doenças.
Normalmente você terá ácaros
em ambientes mais secos, pois,
isso os ajuda a sugar a seiva.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Parte

de

baixo

da

folha

baixo

da

folha

da

folha

"raspada"
Parte

de

Fonte da imagem (AOS)

COMBATE:

branca ou cinza
Parte

de

cima

Aumentando a umidade (não

amarelada e com o tempo vai

vai matar todos, mas ajuda)

se tornando preta

Esfregando com uma escova

Teias na parte de baixo das

sua orquídea com água e

folhas, visíveis especialmente

sabão

quando estão contra a luz

Utilizar

(não são todos os ácaros que

casos extremos e, verificar se

produzem teias)

o escolhido pode ser utilizado

um

em orquídeas)

acaricida

(em

Pulgões
SOBRE
Os pulgões são pequenos insetos
que se movem lentamente e
possuem

um

corpo

quase

transparente composto em sua
grande maioria das seivas que
eles sugam.
Apesar de serem insetos bem
"fracos", os pulgões possuem
uma

capacidade

incrível

de

reprodução e, caso não sejam
controlados, podem tomar sua
orquídea por completo.
Faça a conta, uma fêmea bota
até 100 ovos por dia, ela possui
30 dias de vida e, em 7 dias os
ovos já estão adultos.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Apesar de serem pequenos, é
possível ver os pulgões a olho
nu,

caso

você

preste

muita

atenção.
Quando atacam as orquídeas,
eles soltam um líquido doce que
atrai as formigas e também
deixam as orquídeas vulneráveis
a doenças.

COMBATE
Felizmente basta pulverizar suas
orquídeas com uma mistura de
sabão e água para acabar com
esse problema.
Normalmente

2

pulverizações

serão o suficiente (faça 1 por
semana)

Lesmas e Caracóis
SOBRE
Esses são outros dois animais
que dificilmente você encontrará
andando

em

suas

orquídeas

durante a manhã.
Tanto

as

lesmas

quanto

os

caracóis têm hábitos noturnos,
mas eles podem ser facilmente
identificados.
COMBATE
O

grande

problema

desses

animais é que eles se alimentam

Para

das

espalhar iscas no vaso para que

raízes

das

orquídeas

e,

combatê-las,

vamos

acabam ajudando na atração de

as

doenças.

aglomerem e, seja fácil retirá-

lesmas

e

os

caracóis

se

las.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
As iscas podem ser
Raízes mordidas

Pano com cerveja
Casca de melancia

Rastros

brilhantes

(especialmente de lesmas)

Casca de chuchu
Em

último

lesmicidas,
Eles

normalmente

se

escondem nos substratos de
suas orquídeas.

pois,

eles

caso,
mas

utilize
cuidado,

também

tóxicos para humanos.

são

Percevejo das
orquídeas
SOBRE
Esta é uma das piores pragas
que sua orquídea pode pegar.
O percevejo das orquídeas é
conhecido por sugar a seiva das
folhas e abre espaços para que
sua orquídea possa ser infectada
por doenças.
Além de tudo isso, é um inseto
rápido e muito esperto, podendo
até voar em sua fase adulta.

Créditos da imagem: HELENA PUCCI

tecidos e causa a necrose da

SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)

folha.

Com cerca de meio centímetro,

Após certo tempo, eles podem

eles possuem uma cor preta
quando jovens e laranja ou azulescuro quando mais velhos.
No início do ataque, você vai
perceber algumas manchas nas
folhas,

essas

resultantes

seivas

que

esses

das

besouros

sugaram.
Durante

até matar sua orquídea.
COMBATE
Inseticidas caseiros (como o
SBP)
Pulverização com calda de
alho
Pulverização
sabão

essa

sucção,

eles

injetam em sua orquídea uma
substância que dissolve seus

com

líquido

1ml

para

de
cada

100ml de água diretamente
nos insetos e depois nas
folhas que eles atacaram.

Mosquito do Fungo
SOBRE
Esse é um pequeno mosquito
preto que fica voando em ziguezague sobre o substrato de sua
orquídea.
O grande problema desta praga
são suas larvas, elas ficam no
substrato da orquídea e elas se
alimentam das raízes.

O nome científico do mosquito do fundo é:

Normalmente essas pragas são
mais comuns em substratos de
cascas e musgos.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Você

poderá

mosquitos

perceber

voando

sobre

os
os

substratos de suas orquídeas.
COMBATE
Existem poucas opções para o
combate químico do mosquito
do fungo, mas o vídeo abaixo
mostra

uma

possível

solução

caseira muito eficiente
https://www.youtube.com/watch
?v=UAdEqYgLp38

Fungus gnats

Baratas e Gafanhotos
SOBRE
Ambas são pragas que são pouco
comuns em orquídeas, e ambas
se

alimentam

de

partes

das

orquídeas, podendo gerar vários
estragos na planta.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Provavelmente você não sofrerá
com essas pragas, mas caso isso
aconteça, você perceberá que
partes de sua orquídea estão
mordidas.
COMBATE
O controle é feito especialmente
mantendo o local limpo e, se
necessário utilize repelentes para
baratas.
Os gafanhotos também podem
ser eliminados com inseticidas,
mas eles devem ser utilizados
apenas em casos de grandes
ataques.

Contarinia
Maculipennis
SOBRE
São mosquitos bem pequenos
que atacam as flores e os botões
florais das orquídeas.
Eles

se

desenvolvem

principalmente em locais mais
úmidos.
Fonte: mrec.ifas.ufl.edu

SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)

COMBATE
Os

principais

sintomas

são

percebidos quando o botão floral

O

de sua orquídea abre.

primeiramente

combate

onde
Você

poderá

perceber

sua

as

a queda do botão.

orquídeas).

uma

orquídea

limpe

orquídea

simples,
o

local

está

e,

remova as partes afetadas (não

deformações e, em alguns casos

Quando

é

deixe

perto

de

suas

está

O uso de inseticidas pode ser

infectada, você poderá encontrar

necessário, nesse caso utilize

várias larvas em cada botão

semanalmente

floral de sua orquídea.

repita essa aplicação 3 ou 4
vezes.

um

sistêmico,

Tatu bola
SOBRE
O tatu-bola costuma aparecer
nas

orquídeas

especialmente

quando o substrato já está velho
e,

está

no

momento

de

se

realizar o replantio.
Eles possuem hábitos noturnos
e, o grande problema é que eles
roem

as

raízes

para

se

alimentarem.

COMBATE

SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)

Para combatê-los, você pode:

Por viverem no substrato das

Utilizar

orquídeas, faz com que eles

como isca

cascas

de

mamão

sejam praticamente impossíveis
de serem identificados, exceto

Utilizar cascas de abóbora

durante o replante.

como isca

Uma forma de verificar isso é

Utilizar

inseticidas

mergulhando

última

opção,

o

vaso

de

sua

orquídea em água, mas como já

necessário

dito na seção de regas, isso pode

abundantemente.)

acabar com sua coluna no caso
de serem várias plantas.
Para evitá-los, utilize sempre
substratos limpos

(como
pois

utilizar

é
em

Vespinhas
SOBRE

COMBATE

Vespas normais muitas vezes são

O combate é feito através de

úteis para as orquídeas, mas

inseticidas

também existem aquelas que

prevenção é realizada mantendo

são consideradas pragas (vespas

o local limpo.

dos

gêneros

Calorileya

sistêmicos

e,

a

e

Eurytoma)

Para

ver

como

são

estas

vespinhas, veja os vídeos abaixo:
O grande problema de ambas as
espécies é que elas colocam suas

https://www.youtube.com/watch

larvas

?v=5aMrMqR5voU

na

orquídea

e,

elas

comendo as raízes, brotos e
bulbos.

https://www.youtube.com/watch
?v=nGBKJKjwduE

SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Os sintomas são essas vespas
voando perto de suas orquídeas,
pequenos buracos nas pontas
das raízes que as Calorileyas
fazem

ao

se

desenvolverem,

interrupção do crescimento das
raízes e, um broto parecendo
muito forte, mas que em pouco
tempo morre.
Ambas as vespas são bem chatas
e, podem atrapalhar bastante o
seu

cultivo,

sendo

que

a

Calorileya não é tão perigosa
quanto a Eurytoma.

Besouros
SOBRE
Os besouros são muitos comuns
aqui

no

responsáveis

Brasil,

sendo

por

atacar

especialmente os botões florais
das orquídeas.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Você

poderá

perceber

os

sintomas através de besouros
voando perto de sua orquídea e,
larvas na parte inferior de sua
folha.
COMBATE
O combate pode ser realizado
retirando

as

partes

contaminadas e queimando-as.
Em casos onde não é possível
retirar a folha de sua orquídea,
aplique um inseticida na folha
através de injeções (se possível,
utilize o outro método, pois ele é
mais seguro e eficiente)

Mariposas
SOBRE
As

mariposas

são

insetos

parecidos com borboletas que
colocam

suas

larvas

nas

orquídeas.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Você perceberá mariposas em
suas orquídeas, além disso, suas
larvas

fazem

galerias

pseudobulbos

e,

atrapalhando

ou

isso
até

nos
acaba

mesmo

matando essa parte da orquídea.
COMBATE
O combate pode ser realizado
através

da

utilização

repelentes para mariposas.

de

Nematóides
SOBRE
Nematóides

são

pragas

que

penetram em sua orquídea e,
não podem ser vistos a olho nu,
pois,

são

extremamente

pequenas.
Essas

pragas

muito

podem

estrago

causar

em

suas

orquídeas, dependendo de como
ela

está,

por

exemplo,

em

Em estágios mais avançados,

plantas mais fracas, pode levar a

você

morte, já em plantas um pouco

podridão nas raízes e também

mais resistentes, evita a floração

atrofia dos brotos e flores.

poderá

perceber

uma

e, deixa a orquídea raquítica.
COMBATE
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
O
Os

nematóides

infectam

as

orquídeas através de aberturas
ou

feridas

na

planta

combate

realizado

ao

borrifas toda sua orquídea um
nemacidas diluído em água.

e,

normalmente são trazidos por

Mas,

substratos

importante

ou

é

animais

contaminados.

lembre-se
é

o

mais

prevenir

essa

doença, pois, ninguém quer ficar
gastando dinheiro com produtos

Como já dito, o nematóide se

químicos

movimenta

também não quer nematóides

na

orquídea,

destruindo o tecido, por isso, o
seu principal sintoma são linhas
que aparecem em talos e folhas
das orquídeas.

e,

dentro dela :D

sua

orquídea

Doenças em
orquídeas
Aprenda a identificar e combater as principais doenças
que atacam suas orquídeas

Doenças são os piores problemas

ocorra

a

contaminação

que sua orquídea pode enfrentar,

outras orquídeas.

em

muitas delas são extremamente
prejudiciais e, caso não sejam

Agora você vai descobrir quais

detectadas

são as principais doenças que

em

pouco

tempo,

podem matar suas orquídeas.

podem atacar suas orquídeas,
além

de

aprender

como

É importante destacar que as

identificá-las e combatê-las da

doenças

maneira mais eficiente possível.

são

bem

mais

complicadas de se detectar e
combater do que as pragas, por

Veja

isso, o conteúdo que você verá

vamos abordar.

abaixo

são

abaixo

as

algumas

recomendações para te ajudar,

Podridão negra

mas,

Fusariose

saiba

que

doenças

caso

sua

orquídea esteja doente o mais

Antracnose

recomendado para identificação

Ferrugem

e combate das pragas é pedir

Mofo Cinzento

ajuda a um agrônomo.

Cercosporiose
Guignardia

Lembre-se,
orquídea

sempre
estiver

que
doente,

sua
o

Rhizoctoniose
Podridão bacteriana

primeiro passo é afastá-la das

Mancha marrom

outras plantas, para que não

Sclerotium

que

Podridão Negra
SOBRE
Vamos começar falando sobre
uma das doenças mais sérias que
podem atingir a sua orquídea, a
podridão negra.
Ela é causada por 2 fungos
diferentes, o Pythium ultimum e
Phytophthora cactum, mas não
se assuste com os nomes, isso é
só uma curiosidade sobre essa
doença. Esses fungos gostam de
ambientes

úmidos

e,

só

sobrevivem em locais onde a
água está disponível.
A podridão negra vai aparecer
em sua orquídea caso você esteja
regando

sua

orquídea

em

excesso ou caso ela esteja em
um ambiente onde a umidade é
excessiva.

de sua orquídea, assim que a
doença vai atacando mais, as
folhas ficam moles, podres e sua

SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Normalmente os sintomas dessa
doença são bem simples de se
identificar,

Fonte de ambas as imagens: AOS.org

você

perceberá

manchas negras e encharcadas
nas folhas, brotos ou nas raízes

orquídea pode morrer.
Lembre-se

que

essa

doença

pode atacar qualquer parte de
sua planta, por isso, ao ver
alguma
aumentando

mancha

preta

rapidamente

sua orquídea, mesmo que não

em

seja nas raízes ou nas folhas, provavelmente é a
podridão negra.
COMBATE
Existem várias maneiras que os orquidófilos
criaram para que se consiga combater essa
doença, algumas são feitas no início e outras
quando ela está quase matando a orquídea.
A primeira é apenas um simples corte na parte
infectada (você pode fazer isso em conjunto com a
segunda solução)
Cortá-la

no

início,

por

isso,

utilize

uma

ferramenta esterilizada e, corte a parte doente de
sua planta com uma porção de tecido saudável
(para realmente garantir que sua orquídea não
esteja infectada).
Em orquídeas simpodiais como a Cattleya, em
alguns casos você terá que cortar parte do
pseudobulbo ou até mesmo cortar parte do
rizoma, pois, é extremamente necessário que você
elimine todos os vestígios dessa doença.
Em orquídeas monopodiais (Phalaenopsis, Vandas,
etc) remova a doença antes que ela atinja a coroa
de sua orquídea.
Após isso, utilize canela em pó nos cortes para
melhorar a cicatrização e, coloque sua orquídea
em um local com boa circulação de ar para que o
corte seque.

Deixe sua orquídea secar por alguns dias para
garantir que a doença realmente foi embora.
A segunda solução é retirar sua orquídea do
substrato e, deixá-la secando por um bom tempo
(15 a 20 dias).
Veja o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=bgVn8YxFoI4

Fusariose
SOBRE
Causada pelo fungo Fusarium
oxysporium, essa é uma doença
que

também

raízes,

mas

começa

pelas

diferente

da

podridão negra, não é causada
por umidade excessiva.
Esse

fungo

orquídea

entra
pela

em

sua

HIGIENE

INADEQUADA, ou seja, o uso de
ferramentas

de

cultivo

inadequadas ou substratos sujos.
Plantas

muito

infectadas

morrem entre 3 a 9 semanas, já
plantas pouco infectadas em 1
ano.
Essa doença é mais comum em

Fonte: staugorchidsociety.orgf

plantas estressadas pelo calor e

Folhas:

com excesso de umidade.

amareladas

SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)

Pseudobulbos: ficam marrons ou
escuros

Você

vai

perceber

que

sua

ficam

ao

moles

cortá-lo,

e

você

perceberá várias linhas negras

orquídea foi infectada por esse
fungo através das folhas, dos

Rizomas: escuros e, caso você

pseudobulbos e dos rizomas.

corte no meio, perceberá uma
faixa o círculo avermelhado.

Além de tudo isso, essa doença também tem um
cheiro de podre.
COMBATE:
Infelizmente as chances de se curar sua orquídea
dessa doença não são muito altas, mas o combate
é feito da seguinte maneira:
Retire todas as partes infectadas de sua orquídea,
raízes, rizomas, folhas, etc.
Após isso, corte-as com uma tesoura desinfetada
e replante sua orquídea apenas com suas partes
saudáveis.
Você pode aplicar um fungicida em sua orquídea,
para garantir que a doença não volte. Para
escolher um fungicida correto, eu recomendo que
você pergunte a um agrônomo.
https://www.youtube.com/watch?v=Jk5EWKuLGTY

Antracnose
SOBRE
Doença mais comum em locais
com temperaturas médias ou
mais

altas

e

com

uma

boa

umidade no ambiente.
A transmissão pode ocorrer de
várias formas: vento, água da
chuva ou da rega, ferramentas
contaminadas ou pragas.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Você

vai

perceber

em

suas

orquídeas manchas(parda, cinza,
marrom ou pretas) em formato
circular

sobre

as

folhas

principalmente, as manchas vem
com uma borda amarelada e no
meio

a

folha

Fonte: Iracema Fontes

fica

necrosada(parecendo morta) e,
também um pouco mais funda.

O combate é feito com a poda
dos locais afetados e, a aplicação

Na

parte

afetada,

aparecerão

de um fungicida(especialmente

algumas formas geométricas, já

de tiofanato metil) nas partes

o restante da folha vai aparentar

afetadas.

estar totalmente normal.
Esses

sinais

muitas

vezes

aparecem na borda superior da
folha.

Ferrugem
SOBRE
De

todas

as

apresentadas

até

doenças
aqui,

a

ferrugem é a mais simples e, que
representa o menor perigo para
sua planta.
Ela é causada pelo Sphenospora
kevorkianii, um fungo que gosta
de alta umidade e temperaturas
frias.
Esse fungo é muito rápido em
seu crescimento e, se multiplica
com uma grande facilidade pelo
vento e pela água.

SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)

Fonte: researchgate.net

Na parte inferior das folhas de

corte as partes infectadas por

sua orquídea, você vai perceber

essa doença e, as queime em um

manchas

"espinhas"

local longe de seu orquidário,

alaranjadas que com o tempo

lembre-se de não deixar a folha

vão se tornando negras.

jogada perto das suas orquídeas.

ou

Após

isso,

afaste

a

planta

infectada das demais por alguns
COMBATE

dias para verificar se a doença
vai voltar.

Para combater esse problema,

Mofo Cinzento
SOBRE
O mofo cinzento é uma doença
muito

decepcionante,

porque

você cultiva sua orquídea o ano
inteiro, com todo o cuidado e,
logo no momento da floração,
essa doença aparece.
Causada

pelo

fungo

Botrytis

cinérea, essa doença é conhecida

fonte: plantasonya.com.br

por arruinar as florações das
orquídeas em pouquíssimos dias.
Ela gosta de climas mais frios e,
é

transportada

também

pela

pelo
água,

vento

e

podendo

atacar a água e também as
flores.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)

fonte: plantasonya.com.br

Os sintomas são muito simples,
você vai perceber pintas pretas
redondas

nas

flores

de

sua

orquídea, sendo mais comuns no
inverno e também na primavera,
fazendo suas flores murcharem e
caírem.
Em casos raros, essa doença

também ataca as folhas de sua
orquídea.
COMBATE
O combate é simples, corte a
parte com a doença e apenas em
grandes infecções, utilize um
fungicida.

Cercosporiose
SOBRE
Causada pelo fungo Cercospora
odontoglossi,

ela

possui

os

seguintes sintomas:
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Normalmente

você

perceberá

uma infecção na parte inferior
de suas folhas, com manchas
amarelas

e

de

um

formato

"aleatório", com o tempo essas
manchas vão ficando marrons e,
o centro fica cinza.
Além

disso,

você

perceberá

algumas manchas redondas que
em suas bordas serão amarelas
ou

roxas,

ficando

necrosadas

após isso. Com o tempo, as
manchas vão tomando toda a
folha

e,

algumas

partes

começam a ficar mais fundas e
castanhas.
COMBATE
Primeiro

remova

as

partes

infectadas de sua orquídea, após
isso, aplique um fungicida a base
de cobre.

Fonte: ORQUÍDEA EM FOCO

Guignardia
SOBRE
Essa é uma doença que aparece
principalmente
dendrobiums,
causada

em
a

pela

vandas

e

guignardia

é

Phyllosticta

e,

enfraquece, mas não pode matar
uma orquídea.
Essa é uma doença que aparece
em

temperaturas

sendo

o

mais

ideal

desenvolvimento

altas,

para
pouca

seu
luz

e

muita umidade.
Por isso, especialmente em dias
chuvosos

ou

muito

fonte: AOS.org

úmidos,

tome cuidado e verifique sua
orquídea.

SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Começa com pequenas manchas
roxas dos dois lados das folhas,
com o passar do tempo, essas
manchas

vão

se

tornando

maiores e o seu centro começa a
aparentar estar queimado.
Em alguns casos, você poderá

fonte: AOS.org

perceber

manchas

amareladas

que

vão

se

tornando negras com o passar do tempo.
Esses sintomas começam a aparecer em média de
3 a 6 semanas após a doença se instalar em sua
orquídea, ficando facilmente identificáveis por
qualquer cultivador.
COMBATE:
O combate é feito através da poda das partes
contaminadas e, caso seja necessário, peça ajuda a
um agrônomo para escolher um fungicida (alguns
orquidófilos recomendam o cercobim)

Rhizoctoniose
SOBRE

SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)

Essa é uma doença contraída

Com o crescimento desse fungo,

através

substratos

é possível ver algumas de suas

contaminados, por isso, lembre-

partes a olho nu e, as folhas

se

começam a ser infectadas e a

de

sempre

de

limpar

o

seu

substrato antes de colocá-lo em

caírem.

sua orquídea.
Essa é uma doença complicada
Causada pelo Rhizoctonia solani,

para se identificar.

um fungo que ataca as raízes de
sua orquídea.
COMBATE
Sendo muito resistente a várias
temperaturas, a rhizoctoniose se

Os

desenvolve principalmente entre

doença

20ºC

fungicidas

e

30ºC,

sendo

que

tratamentos
são

para

essa

realizados

com

sistêmicos.

De

podemos ver manchas marrons

preferência peça ajuda para um

nas raízes e nos caules de suas

engenheiro agrônomo.

orquídeas

(em

alguns

também nas folhas).

casos

Podridão bacteriana
SOBRE
A podridão bacteriana é uma
doença muito chata que pode
atingir

praticamente

qualquer

orquídea.
Ela é transmitida a partir de
lesões em suas orquídeas, pois,
as

bactérias

conseguem

sozinhas

entrar

não

em

orquídea saudável.

COMBATE

SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)

O primeiro passo é remover

Você vai perceber locais que
parecem estar encharcados de
água

nas

orquídeas,

folhas
além

fonte: orquideas sem segredos

uma

de
de

suas
bordas

todas as partes infectadas de sua
orquídea (se possível).
Após

isso,

saiba

que

essa

amarelas.

bactéria se desenvolve em locais

Essa é uma podridão que com o

durante

mais quentes e úmidos, por isso,

tempo vai se espalhando por
toda orquídea, podendo matar

alguns

dias

tente

fornecer:

lentamente sua orquídea.

Temperatura menor

Suas

Não regue suas orquídeas

principais

características

são:

com

encharcada

Ventilação maior
Especialmente se a doença ainda

Cheiro ruim
Folhas

Umidade menor

aparência

estiver presente, não regue sua
orquídea.

Mancha marrom
SOBRE
Muito confundida com a doença
anterior, a mancha marrom é
causada pela bactéria Acidovorax
e

afeta

principalmente

as

Phalaenopsis e as Cattleyas.
Nas Phalaenopsis essa é uma
doença

mais

grave,

já

nas

Cattleyas, normalmente atinge

fonte: https://staugorchidsociety.org/

apenas as folhas mais velhas.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Começa com pequenos pontos
pretos

com

amareladas(no

bordas
início

essas

bordas são difíceis de serem
vistas).
Com o passar do tempo essas
manchas vão se juntando e vão
causando

a

morte

de

sua

orquídea.

Cattleyas, mas nas Phalaenopsis,
muitas vezes vai apenas retardar
o desenvolvimento da doença.

COMBATE
Primeiramente

Esse combate pode ser útil para

Por
afaste

sua

orquídea das demais, então corte
as partes infectadas.

isso,

em

infelizmente
eliminar
infectadas.

pouco

você
suas

tempo,

terá

que

orquídeas

Sclerotium
SOBRE
Esse é um fungo que vive nos
substratos, normalmente ele é
bem

complicado

de

ser

combatido e tem uma grande
resistência ao clima.
Ele gosta muito de alta umidade
e temperaturas mais altas.

FONTE: researchgate.net

Sendo causada pelo Sclerotium
rolfsii a sclerotium é uma doença
que ataca principalmente a base
de sua orquídea.
SINTOMAS (IDENTIFICAÇÃO)
Começa com um enrugamento e
podridão nas partes inferiores de
sua

orquídea

e,

alguns

machucados negros nas bordas
de suas folhas, que com o passar
do tempo vão se alastrando até
o meio.

da folha.
COMBATE

Como todas as doenças, essas
manchas possuem uma borda
amarelada.
Esse

seiva na folha e, causa a morte

machucado

Esta é uma doença complicada,
por isso, o principal meio de
combate é a prevenção. Caso sua

acaba

atrapalhando a circulação de

orquídea

esteja

com

essa

doença, procure um agrônomo.

Dicas de
Cultivo Para
os Gêneros
Famosos
CAPÍTULO 04

UM AVISO IMPORTANTE:

Saiba que...
Este capítulo é opcional

D

urante todo o manual, foram oferecidas

informações para que você consiga cultivar a sua
orquídea, observando os sinais que ela te oferece.
Dessa forma, você não precisa mais depender de
dicas para escolher bons substratos, o quanto de
luz sua orquídea precisa, onde plantá-la.
Você já tem todas as informações necessárias para
se tornar um cultivador excelente de orquídeas. As
informações que vou fornecer neste capítulo são
complementares ao seu cultivo e, de maneira
alguma substituem todo o conhecimento que você
obteve nos capítulos anteriores.
Abaixo estão algumas dicas sobre como cultivar os
seguintes gêneros de orquídeas.
Cattleya
Laelia
Oncidium
Cymbidium
Dendrobium
Vanda
Phalaenopsis
Paphiopedilum

Cattleya

Cattleya bicolor Cattleya schilleriana

Cattleya nobilior Cattleya walkeriana

Cattleya
intermedia

Cattleya
purpurata

Na página anterior você viu algumas fotos das
espécies mais famosas de Cattleya, agora vamos
ver algumas dicas sobre como cultivá-las.
As Cattleyas formam um dos gêneros mais
famosos entre as orquídeas, com diversas espécies
consideradas quase perfeitas pela sua beleza.
Atualmente existem 113 espécies de Cattleya, onde
a maioria dessas espécies são epífitas.
Elas são encontradas especialmente na América do
Sul, sendo que no Brasil podemos destacar a
Cattleya walkeriana como a espécie mais famosa.
Abaixo estão algumas dicas para que você consiga
cultivá-las:
Temperatura: entre 13ºC a 27ºC
Exposição ao sol: 6 horas por dia (sol indireto),
isso pode variar, por isso aprenda a entender a
cor das folhas de sua orquídea.
Umidade: entre 50% e 70%
Substrato: esfagno, brita, cubo de coco, casca
de pinus, etc.
Rega: em média de 1 a 2 vezes por semana.
Adubação: NPK 20 20 20 ou NPK 30 10 10
(caso ela seja cultivada em cascas)
Replantio: a cada 2 ou 3 anos.
Onde plantar: árvores, troncos, cachepots e
vasos, nunca na terra.

Laelia

Cattleya bicolor Cattleya schilleriana
Existem outras espécies de Laelia, as espécies
listadas acima são as mais conhecidas.
Para cultivar as orquídeas deste gênero, siga as
dicas abaixo:
Temperatura: entre 15ºC a 25ºC
Exposição ao sol: 6 horas por dia (sol indireto),
isso pode variar, por isso aprenda a ver a cor
das folhas de sua orquídea.
Umidade: as espécies mexicanas preferem uma
umidade maior durante o seu período de
crescimento, já as outras espécies, preferem
uma umidade média durante todo o ano.
Substrato: casca de coco, cascalho, musgo, e
outros substratos para orquídeas epífitas (obs:
nas litófitas, isso pode ser um pouco diferente)
Adubação: NPK 20 20 20 com 1/4 de força e
no inverno não adubar
Onde plantar: vasos(espécies brasileiras) ou
placas (espécies mexicanas)

Oncidium

Oncidium
altissimum

Oncidium
aloha iwanaga

Popularmente conhecidas como orquídea chuva de
ouro,

as

Oncidium

são

orquídeas

epífitas

encontradas principalmente no Brasil, Paraguai e
na Argentina. Esse gênero é composto por 317
espécies, algumas espécies possuem florações de
até 1 mês.
Temperatura: entre 16ºC e 28ºC
Exposição ao sol: alta, em alguns casos com luz
direta
Umidade: 50% a 70%
Substrato: musgo, carvão, casca de pinus,
esfagno e outros substratos para orquídeas
epífitas.
Rega: 1 ou 2 vezes por semana
Adubo: NPK 10 10 10 (em qualquer período
exceto a floração), NPK 30 10 10 (quando sua
orquídea está na casca), NPK 20 20 20
(quando sua orquídea já saiu da casca)
Replantio: em média a cada 2 anos.
Onde plantar: árvores, troncos, cachepots ou
vasos, nunca na terra.

Cymbidium

Cymbidium
bicolor

Cymbidium
aloifolium

Esse sem dúvidas é um dos gêneros mais famosos
e adorados pelos orquidófilos, as Cymbidium são
orquídeas nativas da Ásia e da Oceania e, que já
foram descobertas a mais de 100 anos.
Atualmente são aceitas 69 espécies de Cymbidium
e, abaixo você vai aprender como cultivá-las:
Temperatura: entre 10 °C e 24 °C
Exposição ao sol: depende da espécie, a
maioria precisa de muita luz.
Umidade: 40% a 60%
Substrato: argila, casca de pinheiro, fibra de
coco, carvão, etc
Rega: entre 1 a 3 vezes por semana.
Adubação: NPK 20 20 20 e NPK 10 30 20 na
floração
Replantio: 2 ou 3 anos
Onde plantar: depende muito se sua espécie é
epífita ou terrestre.

Dendrobium

Dendrobium
amethystoglossum

Dendrobium
kingianum

Dendrobium
loddigesii

Dendrobium
fimbriatum

Dendrobium
nobile

Dendrobium
phalaenopsis

Considerado

um

dos

maiores

gêneros

de

orquídeas, as dendrobium são compostas por
cerca de 1510 espécies, sendo que a grande
maioria

são

epífitas,

mas

também

existem

espécies rupícolas.
As dendrobium são nativas especialmente da Ásia,
onde são encontradas em climas extremamente
variados. Para aprender como cuidar delas, veja as
dicas abaixo:
Temperatura: entre 18ºC e 32ºC
Exposição ao sol: alta e indireta.
Umidade: 50% a 80%
Substrato: carvão, esfagno, pedaços de coco,
casca de pinus.
Rega: maior frequência durante o crescimento,
diminuir um pouco na floração e diminuir
muito no período de dormência (7 em 7 dias).
Adubação: NPK 20 20 20 com 1/4 de força e
não adubar durante a floração
Replantio: 1 ou 2 anos
Onde plantar: vasos, árvores, nunca plante-as
na terra.
Em algumas Dendrobium, você pode utilizar uma
técnica

chamada

diminuição

de

rega,

para

aumentar ainda mais a floração de sua orquídea.
Leitura adicional sobre a diminuição de rega
(clique aqui).
Infográfico ensinando sobre como realizar a
diminuição de rega (clique aqui para acessar)

Vanda

Vanda coerulea

Vanda tricolor

As Vandas são orquídeas asiáticas que formam um
gênero com 80 espécies, elas são em sua grande
maioria epífitas e algumas espécies podem passar
de 2 metros de altura, por isso, caso você queira
cultivá-las, garanta um bom espaço para elas.
Elas são encontradas em regiões muito parecidas
com os mangues, por isso, necessitam de uma alta
umidade para serem saudáveis, suas flores podem
durar até 3 meses. Para aprender a cuidar dessas
orquídeas, veja as dicas abaixo:
Temperatura: entre 15ºC e 39ºC
Exposição ao sol: média e indireta.
Umidade: 70% a 80%
Substrato: não utilize.
Rega: quando a raiz estiver com um tom cinza.
Adubação: NPK 15 30 20 a cada 7 dias e
durante o inverno a cada 14 dias.
Replantio: provavelmente não será necessário.
Onde plantar: vasos de cachepô ou árvores são
os melhores locais para plantá-las.

Phalaenopsis
Existem

INÚMERAS

espécies

e

híbridos

de

Phalanopsis que são famosas. Por isso, ao invés de
te mostrar algumas fotos, recomendo que você
acesse os dois links abaixo:
https://orquideasblog.com/orquideasborboleta-phalaenopsis/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Phalaeno
psis
Para cultivar as orquídeas deste gênero, siga as
dicas abaixo:
Temperatura: entre 16ºC e 35ºC
Exposição ao sol: iluminação entre 50% a 70%.
Umidade: 50% a 70%
Substrato: sementes de açaí, brita, casca de
arroz, fibra de coco, carvão, etc.
Rega: quando as raízes ficarem com um tom
branco ou prata, cuidado para não acumular
água nas raízes.
Adubação: NPK 10 30 20 durante a floração e
NPK 20 20 20 durante os outros períodos.
Replantio: de 2 em 2 anos
Onde

plantar:

utilize

o

vaso

de

plástico

transparente, pois ele é a melhor opção para
essa orquídea, mas você também pode plantálas em outros vasos e também nas árvores,
mas nunca na terra.

Paphiopedilum

Paphiopedilum
rothschildianum
As

orquídeas

Paphiopedilum
insigne

Paphiopedilum

são

um

pouco

diferentes das citadas mais acima, pois, essas
plantas são especialmente terrestres, ou seja, elas
vivem em solos com muito material orgânico.
Abaixo você vai aprender como cultivar a sua
Paphiopedilum.
Temperatura: 13 °C a 24 °C
Exposição ao sol: iluminação alta e indireta.
Umidade: 70% ou mais.
Substrato: deve manter a umidade, algumas
opções são esfagno, perlite ou casca de
pinheiro.
Rega: essa orquídea gosta muito de água, por
isso não deixe que seu substrato fique seco,
regue quando ele estiver quase secando.
Adubação: NPK 10 10 10 uma vez por semana.
Replantio: a cada 2 anos
Onde plantar: vasos ou na terra.

M

Conclusão
eus parabéns, você chegou ao final deste

manual que foi feito para ser o melhor e mais
completo guia de cultivo de orquídeas para
iniciantes.
A partir de agora você já é capaz de manter suas
orquídeas saudáveis e, é claro conseguir florações
lindas e abundantes todos os anos. Caso você
ainda esteja com alguma dúvida, sobre qualquer
assunto abordado neste manual, volte e leia
novamente, porque, a repetição vai te ajudar em
seu aprendizado.
Ah, e lembrando que além do conteúdo deste
manual, ainda tem os bônus que separei para
você, onde você vai aprender sobre as Manchas
nas folhas das orquídeas, vai entender melhor
sobre as florações das orquídeas e, o que fazer
com as hastes florais, além de aprender a
multiplicar sua orquídea e muito, muito mais.
Até a próxima :D
Thiago L. Ferreira
Infelizmente eu não tinha imagens para ilustrar todos os tópicos abordados neste
manual, por isso, em algumas partes, especialmente no tópico sobre doenças nas
orquídeas, eu utilizei algumas imagens da internet, deixando em baixo um link para o
site onde ela foi encontrada originalmente.
Caso você seja o detentor(a) dos direitos autorais de alguma destas imagens e, deseja
que
ela
seja
removida
deste
manual,
entre
em
contato
comigo
thiago@orquideasblog.com

