
Odkryte w Ameryce Południowej, 
liczba odmian tego gatunku 
to ponad 750. Jedna z bardziej 
wymagających orchidei, 
dla ludzi bardzo cierpliwych.

PIELĘGNACJA 

W okresie letnim nadaje się 
na osłonięty przed wiatrem, zacieniony taras. 

0 0Znosi temperatury od 15 C do 20 C, przy czym idealna tempe-
0ratura to 15 C. Po przekwitnięciu usuwamy cały pęd kwiatowy i 

przenosimy na czas spoczynku do chłodniejszego pomieszczenia 
na cały okres zimowy, ograniczając drastycznie podlewanie 
(podlewamy raz na 2 tygodnie). Po okresie spoczynku wzna-
wiamy bardzo powolnie częstotliwość podlewania i również 
stopniowo podnosimy temperaturę otoczenia.
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część 2część 2część 2część 2Kontynuując rozpoczęty w ubiegłym 
numerze temat storczyków, 
pragnę przedstawić Państwu 
kolejną grupę tych niesamowitych roślin. 

PORADNIK SEZONOWY

StorczykiStorczyki

Cambria nie występuje w naturze, powstała poprzez skrzyżowanie 
różnych odmian ręką człowieka. Pierwsze próby eksperymentalnych 
krzyżówek rozpoczął Belg Charles Vuylsteke. Od jego nazwiska 
została nadana nazwa tej odmiany Vuylstekeara Cambria.

PIELĘGNACJA

Po przekwitnięciu można całkowicie odciąć łodygi kwiatowe 
ponieważ nigdy nie zakwitną ponownie z już przekwitniętej łodygi 
kwiatowej. Struktura rośliny z tej grupy składa się z bulwiastych 
form produkujących nowe pędy kwiatowe. Jeżeli bulwy są mocno 
twarde i wypełnione (przechowują w nich zapas wody na 8 tygodni) 
wtedy podlewamy je sporadycznie raz na 2 tygodnie. 
Po przekwitnięciu przenosimy do chłodniejszego pomieszczenia. 
Roślina znosi dobrze temperaturę pokojową ale lubi troszeczkę 
chłodniejsze noce.

Odkryte na dnie lasów wśród opadłych liści w Indonezji i Himalajach. 
Przez bogatą liczbę odmian i różnorodność miejsc ich występowania 
oraz dostosowania do panujących często odmiennych warunków 
atmosferycznych w sprzedaży oferowane są odmiany uzyskane z 
krzyżówek doskonale dopasowanych do hodowli w domach.
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To jedna z najbardziej egzotycznych odmian, swe piękno zawdzięcza nie tylko okazałym 
kwiatom, ale również nietypowym korzeniom powietrznym.

PIELĘGNACJA
0Doskonale znosi temperatury pokojowe, wytrzymuje do 35 C, jedynie w nocy tem-

0peratura nie powinna spadać poniżej 16 C. 
W zimie doskonale czuje się w pełnym słońcu, ale z nastaniem cieplejszych dni nie może 
być narażona na bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym. 
Kwitnie od 6 do 8 tygodni.

Jest to storczyk wyjątkowy, dlatego trudno go spotkać w sprzedaży.
Zygopetalum występuje w odcieniach niebieskiego, czerwonego, fioletowego i białego. 
Niektóre odmiany pięknie pachną w czasie kwitnienia.

PIELĘGNACJA 
Storczyk ten dobrze czuje się w nasłonecznionym miejscu, ale nie może być to pełne 

0słońce. Optymalna temperatura to 16-22 C. Roślina kwitnie około 6 tygodni, potrzebuje 
dużo wilgoci, co oznacza że należy ją podlewać latem i zimą przynajmniej raz w 
tygodniu. Należy upewnić się czy korzenie nie są zanurzone w wodzie. 
Po podlaniu należy osuszyć ozdobną osłonkę. 
Odżywka podana raz na 2 tygodnie zapewni długie i obfite kwitnienie. 
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Paphiopedilum praktycznie może zakwitnąć w każdym momencie, ważne jest stałe 
utrzymywanie nawilżonego podłoża, roślina nie toleruje suszy jak i nie może stać w 
wodzie. Preferuje półcień, nie lubi bezpośredniego słońca. Zbyt ostre słońce powoduje 
żółknięcie liści.


