Květinářství - novinky

Jak pěstujeme Orchideje - Většina druhů nepotřebuje skleník a zároveň ani složitou péči.
Ale pozor: různé druhy potřebují různou péči.

Rostliny jsou doma v tropickém pralese, kde vyrůstají z větví stromů. V našich bytech se jim
však daří velmi dobře.
Nejodolnější a tím pádem nejvíce vhodný druh k pěstování v našich bytech je Phalaenopsis
neboli můrovec. Tento druh je zároveň i cenově nejdostupnější a tak je dnes skoro v každé
domácnosti.
Phalaenopsis neboli můrovec-umístění: po celý rok na světle, ale nikdy na přímém slunci.
Potřebuje teplo od 22-25°C . V noci může mít chladněji, ale nikdy ne pod 18 °C. Důležitá je
vyšší vzdušná vlhkost, kterou zabezpečujeme v bytě pomocí rosením na listy a kořeny. Nikdy
nerosíme květy. Během kvetení rostlinu každé 2 týdny slabě přihnojíme speciálním hnojivem na
orchideje. Po odkvětu, květonosný stonek odstřihneme nad druhým očkem (kloubem) a
většinou se vytvoří ještě jedno květenství. Pozor!!!! Zaléváme až když je substrát suchý, lepší je
květinu namáčet než prolévat. Nesmí stát ve vodě. Použijte speciální květináč na orchideje.
Cattleya-umístění: V létě na velmi světlém místě, ale přímé polední slunce škodí. Potřebuje
kolem 22°C a dostatek vlhkosti, v noci může mít chladněji, asi 18°C. V zimě také chladněji a to
přes den 18°C a v noci může teplota klesnout až na 14°C. Rostlina se tak připravuje na
kvetení. Zaléváme až když je substrát suchý, přebytečnou vodu necháme odtéct, listi a vzdušné
kořeny často rosíme. Během kvetení přidáme do každé 3 zálivky speciální hnojivo pro
orchideje.Použijte speciální květináč na orchideje – vyvarujete se tomu, že rostlina bude stát ve
vodě. Po odkvětu odstřihneme zvadlou květní stopku.
Paphiopedilum-střevičníkovec-umístění: V létě světlo až polostín a velmi teplo-asi 25°C. V
zimě může mít chladněji od
18°C - 20°C a v tomto období jim dopřejte odpočinek bez hnojiva. Všechny kořeny, které
rostlina má, rostou v původním prostředí v zemi. Je-li možnost doporučujeme zalévat dešťovou
vodou. Když budete rostlinu dávat na parapet, dejte ji dále od okna. Vzdušnost a dobrá
vysychavost – to jsou 2 základní požadavky na substrát u orchidejí. Kořeny jsou náchylné k
hnilobě z přelití. Při přesazení orchidejí použijte vždy speciální substrát pro orchideje.
Dendrobium phalaenopsis-umístění: nároky na světlo, a teplo jsou totožné jako u hybridů
phalaenopsis. Větší pozornost věnujte zálivce. Kořeny tohoto druhu jsou tenké a velmi snadno
začínají při přelití hnít. Naopak při velkém suchu zaschnou kořenové špičky.
Dendrobium nobile-umístění: Pro běžné pěstování v našich bytech je tento druh orchidejí asi
nejnáročnější z výše popsaných druhů. Aby se rostlině dařilo v létě pobyt venku, nejlépe pod
větším stromem v polostínu, nebo v truhlíku přímo na stromě a v zimě ji dopřejte chlad na
světlém místě a v případě, že rostlina nemá nasazeno na kvetení dopřejte ji 6 týdnů bez zálivky
a v chladu. Po této době rostlinu umístíte v teple a začnete zalévat. Tím nastartujete kvetení.
Může se stát, že i na podzim, když budete rostlinu chtít zazimovat uvidíte malé bobulky
připravené do květu. V tom případě umístíte rostlinu do chladu, ale nepřestávejte se zálivkou.
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