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stanowisko:

temperatura:

podlewanie:

kwitnienie:

jasne/półcieniste

wysoka

umiarkowane

cały rok

rozproszone
światło

UPRAWA:
PODŁOŻE:

PRZESADZANIE:
PODLEWANIE:

pojemniki przeźroczyste, perforowane lub wiszące ażurowe koszyki.
luźne, ciepłe, przewiewne, lekko kwaśne. Mieszanka chipsów i włókien kokosowych,
przekompostowanej kory, perlitu, keramzytu, mchu Sphagnum. BI FLORIN PODŁOŻE
DO STORCZYKÓW to 100% naturalny produkt z orzecha kokosowego w postaci chipsów.
Z kostki o wadze 500 g uzyskuje się 4 l podłoża doskonałego do uprawy wielu storczyków
i innych roślin tropikalnych.
cały rok, ale najlepiej wiosną oraz w przerwie kwitnienia.
poprzez namaczanie bryły korzeniowej, raz na tydzień latem, raz na dwa-trzy tygodnie zimą.
Warunkiem powodzenia uprawy ćmówki jest regularne przesychanie korzeni, podłoże nie może
być cały czas mokre. Woda musi być letnia, odwapniona. Doskonale sprawdza się woda
destylowana lub przefiltrowana. Można używać wody akwariowej.

NAWOŻENIE:

przez cały rok (roślina nie przechodzi okresu spoczynku), używając specjalistycznych nawozów
do storczyków i starannie pilnując zaleceń producenta odnośnie do dawkowania. Najlepsze są
nawozy płynne, które pozwalają na regulowanie ich stężenia podczas podlewania oraz używanie
ich w formie oprysków dolistnych. Polecamy BI FLORIN STORCZYK – wieloskładnikowy, super
skondensowany, łatwo przyswajalny nawóz mineralny przeznaczony do dokarmiania wszystkich
rodzajów storczyków. Z nawozu w opakowaniu 275 ml uzyskamy 55 l roztworu, który wystarczy na
cały rok nawożenia. Można go także zastosować po odpowiednim rozcieńczeniu do oprysku liści.

CHOROBY
I SZKODNIKI:

wełnowce, miseczniki, wciornastki, przędziorki. Choroby grzybowe. Poparzenie liści od słońca.

UWAGA

✔ Falenopsisy można spryskiwać miękką, letnią wodą lub BI FLORIN
TROPIKALNĄ ROSĄ DO STORCZYKÓW, ale należy uważać, by wilgoć
nie zalegała w „sercu” storczyka – stożku wzrostu. To najwrażliwsza część
storczyka, podatna na gnicie. Po każdym oprysku należy osuszyć środek
pędu. BI FLORIN TROPIKALNA ROSA DO STORCZYKÓW oprócz wilgoci
dostarcza roślinie naturalnych substancji odżywczych pochodzących z alg.
Poprawia wygląd roślin i korzystnie wpływa na ich kondycję i wzrost.
✔ Nie spryskujemy kwiatów, gdyż pozostaną na nich brzydkie plamy.
✔ Nie wycinamy wyrastających ponad doniczką korzeni.
✔ Często po przekwitnięciu ćmówka tworzy kolejne pędy z kwiatami
na starym pędzie, więc nie należy go zbyt pochopnie wycinać.
✔ Ćmówki lubią tzw. „ciepłe nogi”, zatem odpowiada im miejsce na
podgrzewanym od dołu parapecie, ale pamiętajmy o podwyższeniu
wilgotności powietrza poprzez umieszczenie rośliny np. na tacy
z wilgotnymi kamyczkami.
✔ BI FLORIN VIT ODŻYWKA DO STORCZYKÓW w aplikatorze to dobre
rozwiązanie dla osób zapominających o nawożeniu roślin. Aplikator
z mocno rozcieńczonym nawozem umieszczony w doniczce powoli
aplikuje nawóz przez okres kilku tygodni, bezpiecznie odżywiając roślinę.

