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Jeśli myślicie Państwo, że pięknymi kwiatami 
storczyków można cieszyć się tylko uprawiając te rośliny 
w domu, to mam dla Was zaskakującą wiadomość. 

Każdy, nawet początkujący ogrodnik może już teraz pokusić się o uprawę mniej wy-
magających, ale jednocześnie pięknie kwitnących gatunków storczyka ogrodowego, 
które w ogrodzie nie sprawiają większych problemów. Storczyk gruntowy, o którym 
mowa należy do podrodziny obuwikowych, której przedstawiciele występują w Ame-
ryce Północnej, Rosji, Chinach i Japonii. Jego zaletą jest to, że jest byliną odporną na 
zimno - znosi bardzo niskie temperatury nawet do -20 °C . 

STANOWISKO
Nie należy sadzić tych roślin w pełnym słońcu. Storczyki gruntowe lubią stanowisko w 
półcieniu,gdy są oświetlone w pełni jedynie rano, dlatego doskonałym miejscem będą 
dla nich północne zakątki ogrodu. Jeszcze lepiej będzie się im rosło w miejscach całko-
wicie zacienionych - pod krzewami lub rozłożystymi drzewami. Bylina doskonale 
sprawdza się w kompozycjach z niewielkimi funkiami, konwalią majową, paprociami 
i sasankami. Przy wyborze stanowiska należy unikać terenów podmokłych – nie nada-
je się do obsadzania brzegów oczka, czy w bliskim sąsiedztwie sadzawki.

SADZENIE
Storczyk gruntowy może być sadzony jesienią, kiedy znajduje się w stanie uśpienia lub 
wiosną po ustąpieniu mrozów. W stanie spoczynku bylina może znosić nawet ostre 
mrozy, jednak nie zaleca się, by storczyk zimował w doniczce – istnieje ryzyko prze-
marznięcia. Storczyki ogrodowe lubią gleby piaszczyste lub gliniaste. Źle rosną na 
podłożu torfowym. W uprawie nie sprawdzi się również uniwersalne podłoże 
ogrodnicze. Gdy ziemia na naszej działce jest zbyt zwarta zaleca się rozluźnić ją po-
przez dodanie piasku lub drobnego żwiru. Sadząc storczyka gruntowego wiosną 
należy pamiętać o jego częstym podlewaniu tuż po posadzeniu.

PRZYMROZKI WIOSENNE
W stanie uśpienia storczyki gruntowe znoszą nawet ostre mrozy. Storczyki sadzone 
wiosną muszą przystosować się w ciągu pierwszego roku do klimatu panującego w 
ogrodzie. Jeśli wiosną temperatura na zewnątrz nagle spada rozwój storczyka 
gruntowego ulega spowolnieniu i powraca do normy gdy temperatura wzrasta.
Rozwinięte już pędy doskonale znoszą nocne przymrozki jednak, gdy zapowiadane są 
większe mrozy posadzone wiosną egzemplarze należy zabezpieczyć włókniną. 
W drugim roku roślina będzie już przystosowana do klimatu ogrodu.



PO ZAKWITNIĘCIU
Po zakwitnięciu rozpoczyna się podziemny wzrost i rozwój rośliny.
Liście pobierać będą energię słoneczną i przetwarzać dwutlenek węgla obecny w atmosferze.
 Roślina wyprodukuje nowe korzenie, w których zmagazynuje energię w postaci skrobi. 
W tym czasie powstają nowe oczka, z których wiosną wyrosną nowe pędy. 
Im więcej energii zgromadzi roślina, tym bardziej rozrośnie się w kolejnym roku. Z tego też 
powodu nie należy wycinać liści zaraz po przekwitnięciu kwiatów. Należy przyciąć je dopiero 
jesienią po całkowitym zaschnięciu części nadziemnych rośliny, gdy energia zmagazynowana 
w zielonych liściach zostanie już przeniesiona do korzeni.

NAWOŻENIE
Storczyki gruntowe nie mają wygórowanych wymagań pokarmowych przez co należy uwa-
żać, by nie dopuścić do ich przenawożenia. Najlepsze efekty przynosi stosowanie nawozów 
wolno działających z niską zawartością azotu z dodatkiem magnezu.Nawożenie wykonujemy 
raz w roku na początku wegetacji.Wystarczy ćwierć dawki podanej na opakowaniu.

ZIMA, A STORCZYK OGRODOWY
Zimą storczyki ogrodowe zapadają w stan uśpienia. Przed nadejściem zimy liście obumierają, 
a spoczynek przechodzi tylko cześć podziemna. W późniejszych latach uprawy nie ma 
potrzeby przykrywania roślin. Dla pewności jednak można je zabezpieczyć  obsypując ziemią 
lub korą, ale nigdy torfem. Okresowe przechłodzenie nie szkodzi w żaden sposób roślinie,
a wręcz przeciwnie, jest ono niezbędne, by storczyk w następnym sezonie wypuścił pędy i 
zakwitł. Odmiany dostępne w sprzedaży: Parville, Multiflower White, Pueblo, Regina, 
Regina White,  Kentucky, Kentucky Pink, Kentucky Pink Blush, Kentucky Maxi.
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