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Storczyki to fascynujące kwiaty doniczkowe. 
Posiadanie interesującego egzemplarza wcale 
nie jest trudne, gdyż w kwiaciarniach
i centrach ogrodniczych coraz częściej można 
znaleźć piękne i łatwe w uprawie okazy 
różnych gatunków. 

To najbardziej popularna odmiana orchidei, miejsca
pochodzenia rozciągają się od Azji do Australii. 
Korony drzew są naturalnym środowiskiem występowania 
tych pięknych kwiatów.

PIELĘGNACJA
Najszybszą metodą doprowadzenia do ponownego 
rozkwitu Phaleanopsisa po jego przekwitnięciu jest przy-
cięcie łodygi kwiatowej 1 centymetr nad trzecim węzłem łodygi, jest 
to bardzo łatwe do rozpoznania zgrubienie na łodydze. 
Z biegiem czasu na pewno pojawi się nowy pęd z nowymi pąkami.
Oczywiście sam w sobie storczyk będzie produkował nowe liście i 
pędy kwiatowe, ale jest to czasochłonne (im szybciej rośnie łodyga 
kwiatowa, niepotrzebnie zbyt wcześnie stymulowana odżywkami, 
tym mniej będziemy mieli kwiatów). 
Nie śpieszmy się z podlewaniem nawozami, czekajmy cierpliwie na
nowe pąki, a gdy one się pojawią stosujmy odpowiednie preparaty.

Jej aksamitne kwiaty czynią z niej królową orchidei. 
Swoją nazwę gatunek zawdzięcza hodowcy orchideii, właści-
cielowi jednej z największych oranżerii, Wiliamowi Cattleyowi, 
u którego po raz pierwszy zakwitła ta niezwykła roślina. 

PIELĘGNACJA
Cattleye zwykle kwitną raz do roku, a kwiaty utrzymują się od 
czterech tygodni do dwóch miesięcy. 
Po przekwitnięciu, gdy wszystkie kwiaty opadną, a pęd kwiatowy 
uschnie, można go wyciąć dość nisko, uważając jednak, aby nie 
uszkodzić pseudobulwy i liści. Jak w przypadku większości 
storczyków i ta odmiana nie kwitnie drugi raz z tej samej pseudo-
bulwy- łodygi kwiatowe wyrastają wyłącznie z nowych pseud-
obulw.

Ta roślina pochodzi z południowo-wschodniej Azji. 
Kwitnie minimum 8 tygodni. Odmiana ta lubi duże różnice temperatur 
od +30 za dnia do +15 st. C w nocy, oznacza to, że temperatura pokojo-
wa jest dla tej rośliny idealna.

PIELĘGNACJA 
W czasie kwitnienia regularnie należy ją podlewać lub zanurzać w 
letniej wodzie. Po przekwitnięciu roślina musi wyprodukować nowe 
pędy, aby w następnym roku mogła zakwitnąć. W tym czasie należy ją 
regularnie nawozić.  Gdy nowy pęd osiągnie wysokość około 20 cm i 
wytworzy własne korzenie można zaprzestać nawożenia i usunąć stary 
przekwitnięty pęd. Następnie należy postawić roślinę w cieplejszym 
pomieszczeniu na 2 miesiące, po tym czasie na 6 tygodni do suchego 

0 0miejsca w zimniejszym pomieszczeniu (13 C nocą i 20 C w dzień) w 
tym czasie zaprzestać nawożenia. Po około 6 tygodniach będą 
widoczne nowe pąki kwiatowe, wówczas przenosimy ją do pokoju 
dziennego i rozpoczynamy regularne podlewanie.
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bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi. Temperatura w
 czasie wzrostu powinna wynosić 20 stopni lub być niewiele niższa.

Jest rośliną uprawianą od setek lat. 
W krajach śródziemnomorskich to 
typowa roślina ozdabiająca ogrody.
Kwiaty kremowo-zielone, nakrapia-
ne. W naturalnych warunkach stor-
czyk ten osiąga wysokość nawet 
1,5m. 
Cymbidia są nie tylko wdzięcznymi 
roślinami do chłodnych pomie-
szczeń, ale także popularnymi,
trwałymi kwiatami ciętymi.

PIELĘGNACJA 
Sadzimy ją płytko w niedużej donicy. 
Przesadzamy średnio co trzy lata. 
Roślina potrzebuje bardzo dużo 
światła. Najwięcej potrzebuje go w 
zimie, jednak kwiat nie może mieć

Właściwa pielęgnacja orchidei powinna być dostosowana do 
indywidualnych potrzeb i wymagań każdej z odmian, ale z 
pewnością możemy przyjąć pewne standardy:
- Storczyki nigdy nie powinny stać w wodzie. Podlewamy je przez za-
nurzenie w wodzie o temperaturze nie niższej niż temperatura otoczenia 
przez 5-10 minut, raz w tygodniu. Raz w miesiącu stosujemy specjalną 
odżywkę dla storczyków.
- Rośliny potrzebują dużo światła słonecznego, ale w formie roz-
proszonej. Nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z ze światłem 
słonecznym.

0- Temperatura pokojowa powinna wynosić nie mniej niż 18-20 C,
0spadek temperatury poniżej 16 C jest najczęstszą przyczyną obumierania 

pąków kwiatowych. Przesadzamy nie częściej niż co 2 lata.  cdn.

Ta orchidea w naturalnym środowisku występuje na brzegach 
rzek w Kolumbii i Brazylii. Jest to kwiat, który może z powo-
dzeniem rosnąć latem na tarasie. Kolorystyka kwiatów w gamie 
bieli, różu i czerwieni.

PIELĘGNACJA
Po przekwitnięciu pędy kwiatowe przycinamy do kwitnięcia 
wtórnego. Po przycięciu Miltonia zaczyna produkować nowe 
pędy z różnych stron swoich bulw. 
W okresie letnim dobrze czuje się w słonecznym, ciepłym 
miejscu na tarasie lub balkonie, ale nie w bezpośrednim słońcu.
Ponowne kwitnienie uzyskujemy regulując temperaturę oto-
czenia. Przenosimy roślinę na 8-12 tygodni do chłodniejszego 
pomieszczenia, po okresie wegetacji możemy przenieść ją z po-
wrotem na stare miejsce. 
Miltonia powinna zawsze mieć stałe, lekko wilgotne podłoże, 
nie toleruje przesuszania i nadmiaru wody.
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