Jak pěstovat Phalaenopsis
Malý přehled rad a doporučení od Abecedy zahrady.cz

1.

Nebojte se, pěstování Phalaenopsisů není žádná věda.

2.

Umístěte Phalaenopsis v teple, na světlém, v zimě nestíněném okně, kterým se nevětrá.
Proud prosincového studeného vzduchu by rostlině mohl vážně ublížit. Žádná orchidej
příliš nemiluje přesuny, ale pokud není zbytí, je lepší na dobu větrání rostlinu z okna
odstranit a pak ji vrátit zpět. Poškodí ji to méně než zimní chlad.

3.

Zatím orchidej určitě nepřesazujte. Dárce se jistě řídil našimi radami, a dostali jste tedy
kvalitní rostlinu. K přesazování v době květu není žádný důvod.

4.

Zalévejte nejjednodušším možným způsobem: průhledný květináč s orchidejí vyndejte
z ozdobného obalového (máte-li), postavte jej do hlubší misky a vrchem nalévejte vodu
tak dlouho, až bude květináč kompletně ponořený.

5.

Nechte rostlinu asi půl hodiny stát ve vodě. V případě, že na ni zapomenete, a koupel
tedy potrvá déle, neděste se, nic se nestane. Poškození kořenů by mohlo nastat nejdříve po půldenním máčení. Ideální je zálivka vlažnou měkkou vodou, ale Phalaenopsis
bez problémů snese i vodu vodovodní. V zimním období jej není třeba hnojit. Po koupeli nechte rostlinu velmi důkladně okapat a vraťte ji zpět na její místo.

6.

Další zálivka by měla následovat až po proschnutí substrátu, tedy zhruba za 7–10 dní.
Správný interval musí každý pěstitel vysledovat sám. Rychlost vysychání substrátu je
individuální a závisí především na teplotě a vlhkosti okolního prostředí.

7.

Nikdy nezalévejte přímo do ozdobného květináče! V takovém případě nemáte kontrolu, kolik vody v květináči zůstalo – obvykle je jí poměrně dost – substrát nemůže vyschnout, kořeny stojí ve vodě a je jen otázkou času, kdy uhnijí.

8.

Po zalití nebo v případě, že byste se rozhodli vlhkost v okolí orchideje zvýšit mlžením,
vždy zkontrolujte, zda ve středu rostliny – srdíčku, nezůstala žádná voda. V případě
potřeby ji odsajte papírovým kapesníčkem.

9.

Po zbytek týdne rostlina žádnou péči nepotřebuje, můžete se z ní jen a jen radovat. Ve
volném čase si prostudujte články na www.AbecedaZahrady.cz, kde se o orchidejích
dozvíte vše podstatné v seriálu Jak pěstovat orchideje.

