
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Miniprzewodnik po uprawie Phalenopsis 
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Wstęp 
 
Ten miniprzewodnik w krótko przedstawia zagadnienia uprawy roślin doniczkowych 
Phalaenopsis. Oczywiście nie zawiera on wyczerpujących informacji na temat uprawy i 
pozostawia wiele miejsca na indywidualne poszukiwania wiadomości na temat nowych 
technik uprawy i innych nowinek technicznych. W celu uzyskania dokładniejszych informacji 
na temat możliwości uprawy prosimy o skontaktowanie się z firmą Anthura B.V. a w 
przypadku jakichkolwiek niejasności dotyczących uprawy roślin prosimy o skontaktowanie 
się z konsultantami Bureau IMAC Bleiswijk B.V. 
 
Jeśli po raz pierwszy zetknęli się Państwo z produktami firmy Anthura B.V. i z serwisem 
Bureau IMAC Bleiswijk B.V., prosimy o zapoznanie się z załączoną charakterystyką obu firm.  
 
Phalaenopsis 
 
Phalaenopsis należy do największej rodziny w królestwie roślin, do Storczyków (Orchididae). 
Te rośliny wykazują monopodalną formę wzrostu (brak odrostów bocznych), dzięki czemu 
główny pęd może rozwijać się przez cały rok i tylko jeden kwiat może rozwinąć się z każdego 
kąta liściowego. Phalaenopsis ma mięsiste, skórzaste liście. 
W naturze Phalaenopsis występuje na terenie całej Azji tropikalnej; w swym naturalnym 
środowisku rośnie w temperaturach 28-35°C w dzień i 20-24°C w nocy, przy dość wysokiej 
wilgotności względnej. Phalaenopsis preferuje stanowiska zacienione. 
Phalaenopsis jest w stanie absorbować składniki pokarmowe zarówno za pośrednictwem 
korzeni jak i liści. Korzenie pomagają również roślinie utrzymywać pozycję (podpierają  ją) 
 

 
Z każdego kąta liściowego może rozwinąć się 
jeden kwiat 

Korzenie podpierają roślinę 

 
Materiał nasadzeniowy 
 
Anthura B.V. dostarcza rośliny  ze szkła ( małe nieukorzenione roślinki o rozpiętości liści 5-8 
cm) lub w tacach ( ukorzenione sadzonki o rozpiętości liści 10-14 cm) . Przy uprawie roślin ze 
szkła wymagane jest spełnienie specjalnych warunków. Zaletą sadzenia roślin z tac w 
porównaniu z roślinami ze szkła jest znaczny spadek strat roślin w  początkowym okresie 
uprawy, i skrócenie czasu uprawy o 5-7 miesięcy. Rośliny z tac mogą być wysadzone, gdy 
wypuszczą 2-3 liście ( rozpiętość liści 10-14 cm). Rośliny z tac muszą być przesortowane 
przed sadzeniem. Dostawca roślin nie jest w stanie przesortować roślin przed wysłaniem i 
dlatego to zadanie musi być wykonane przez producenta. 
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Mówiąc ogólnie rośliny są sortowane na dwie kategorie – małe rośliny i większe rośliny. 
Mniejsze rośliny często potrzebują dłuższej o 3-4 miesiące uprawy; małe rośliny, gdy są 
odseparowane od większych na początku uprawy mogą być trzymane razem i szybciej  

  

Młode rośliny 5-8 cm w szkle Młode rośliny 10-14 cm w tacach uprawowych 

 
rosnąć i rozwijać się (większa kontrola, brak konkurencji ze strony większych roślin). 
Przesadzenie małych roślin ze szkła w tace często skutkuje opóźnieniem rozwoju i 
dodatkową pracą i z tego powodu nie jest zalecane.  
 
Zaraz po przywiezieniu, sadzonki muszą zostać rozpakowane i poddane aklimatyzacji w 
warunkach takich samych jak uprawa. Po kilku tygodniowej aklimatyzacji rośliny można 
przesadzić. Rośliny ustawiamy w pustej doniczce i następnie wsypujemy podłoże dookoła 
nich. 
 

 
Ręczne przesadzanie młodych roślin 
 
Przy sadzeniu ważne jest, aby zadbać, by rośliny zostały wsadzone pionowo, w centralnym 
miejscu w donicy i na odpowiednią głębokość. Stożki wzrostu roślin posadzone zbyt głęboko 
są podatne na choroby, podczas gdy roślinom posadzonym zbyt płytko będzie brakowało 
punktu zaczepienia i w konsekwencji będą niestabilne. 
Równie ważne jest upewnienie się, że stożki wzrostu nie są nadmiernie ściskane w czasie 
sadzenia, gdyż mogłoby to spowodować deformacje liści lub trwałe uszkodzenia stożków 
wzrostu. 
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Plan uprawy 
 

Gdy rośliny zostaną przesadzone ustawiamy wysortowane mniejsze rośliny obok siebie. 
Rośliny większe mogą być umieszczone od razu na miejscu stałym ( finalnym). Mikroklimat i 
w konsekwencji wzrost będą zależne od jak najbardziej możliwego skrócenia czasu dojścia 
do takiego momentu, gdy liście sąsiednich roślin zaczną się stykać między sobą. Wybór 
odpowiedniego momentu na rozstawianie doniczek jest bardzo ważny, aby nie dopuścić do 
wykształcenia się nieprawidłowego kształtu roślin z długimi, małymi liśćmi. Ponadto mniejsze 
rośliny zakryte przez większe nie będą rosły, a w rezultacie otrzymamy mniej jednorodną 
partię. 
Uprawa Phalaenopsis obejmuje trzy fazy: wzrost wegetatywny, chłodzenie, faza 
generatywna (dojście do kwitnienia). Rośliny przechodzą z fazy wzrostu do fazy chłodzenia 
gdy mają 3-4 liście o minimalnej długości 20 cm, tzn. wielkości niezbędnej do zainicjowania 
przejścia do fazy kwitnienia poprzez niższą temperaturę. Chłodzenie może być efektywne o 
każdej porze w roku, jeśli tylko zapewnimy odpowiedni spadek temperatury. Krótszy czas 
chłodzenia przekłada się na mniej jednolite kwitnienie. Odpowiednie zainicjowanie kwitnienia 
można osiągnąć przez chłodzenie przez 5-6 tygodni przy obniżeniu temperatury o ok. 6 °C.  
Niższe temperatury i wyższa intensywność światła wymagana dla lepszego rozwoju  dobrych 
jakościowo pędów kwiatonośnych często prowadzą do pojawienia się na liściach czerwona-
wych przebarwień. Nie stanowi to problemy gdy przebarwienia takie pojawią się w czasie 
trwania fazy chłodzenia; później gdy rośliny przejdą do fazy tworzenia pędów kwiatowych i 
będą wystawione na działanie trochę wyższych temperatur, wymaganych w tej fzie,  liście 
powrócą do swej oryginalnej barwy. Chłodzenie i faza koncowa dojścia do kwitnienia mogą 
być przeprowadzane na tej samej powierzchni, jednakże przy stosowaniu „mechanicznego 
chłodzenia” często bardziej ekonomiczne jest wykorzystanie mniejszych pomieszczeń. 
Ponadto trochę wyższe temperatury przez 24 godziny na dobę mogą być osiągnięte w 
oddzielnym pomieszczeniu przeznaczonym do koncowej fazy, co jest korzystne z punktu 
widzenia czasu potrzebnego do zakończenia produkcji. Bureau IMAC Bleiswijk B.V. 
specjalizuje się w opracowywaniu planów uprawy. 

 

Nowoczesna szklarnia z chłodzeniem I 
cieniówką zewnętrzna  

Rośliny dostatecznie duże do chłodzenia 

 
Na uprawę w Europie Zachodniej zazwyczaj przeznacza się odzielne pomieszcenie, zajmujące 
ok. 48% powierzchni całkowitej. Chłodzenie i zakwitanie przeprowadza się na tej samej 
powierzchni. Zajmuje to razem ok. 52% powierzchni całkowitej. Jednakże, najlepiej jest, gdy 
przeznaczymy na nie 2 oddzielne pomieszczenia. Część tylko na chłodzenie zajmuje ok. 16% 
powierzchni całkowitej.  
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Przykład rozstawiania/tygodnie uprawy Phalaenopsis: 
 Zadanie Doniczka Rośliny na m2Tygodnie 
Faza 1 - uprawa w tacach   tace                      344   20-30 
Faza 1 - uprawa - wzrost wegetat. Sadzenie 12 cm                     63  22-27 
Faza 2 - chłodzenie rozstawianie 12 cm                     37  6 
Faza 3 - zakwitanie   12 cm                     37  10-12 
Całkowity czas trwania produkcji w 12 cm doniczkach to średnio 50 tygodni. 
 
 

Podłoże 
Wybierając podłoże ważne jest zapewnienie obecności części gruboziarnistych umożliwiających 
drenaż i części drobnych (nie pył) umożliwiających utrzymanie i dystrybucję wody i składników 
pokarmowych. Podłoże nie powinno zawierać zbyt dużo części pylastych gdyż będzie wtedy 
zbyt zwarte, zwłaszcza na dnie doniczki. Podłoże używane najczęściej w Holandii składa się 
z kory (12-16 mm) i 2-3 kg/m3 torfu sphagnowego. Włókno i wiórki kokosowe są również 
często używane. Jednakże włókno kokosowe ma tę wadę, że górna warstwa podloża 
wysusza się bardzo szybko; a dodatkowo nie zapewnia wystarczającej stabilności dla roślin. 
Równie ważną kwestią przy uprawie w doniczkach jest odpowiedni drenaż doniczek. Po 
podlewaniu woda może nie zatrzymywać się na dole doniczki zbyt długo.  
 
Należy zadbać o to, by podłoże było wystarczająco wilgotne szczególnie przez pierwszy 
miesiąc, i że jego górna warstwa nie wysuszy się zbytnio. Problemy spowodowane dużymi 
wahaniami wilgotności podłoża przez kilka pierwszych tygodni mogą być bardzo trudne do 
wyeliminowania w późniejszej uprawie. 
 

  

Podłoże musi być gruboziarniste Spaghnum jest również dobrym podłożem 

 
 
System irygacyjny 
W przypadku, gdy Phalaenopsis dostaje nawożenie bogate w mocznik i jest uprawiane w 
bardzo porowatym podłożu ważne jest dostarczanie wody do wierzchołka używając linii 
zraszających lub systemu zraszającego. Woda musi być pozbawiona widocznych lub 
chemicznych zanieczyszczeń; a także nie może zawierać takich elementów jak sód czy chlor 
na poziomie ponad 100 mg/l, i nie powinna zawierać nadmiernych ilości dwutlenku węgla. W 
przypadku braku dostępu do dobrej jakościowo wody niezbędne będzie wykorzystanie wody z 
odwróconej osmozy. Ilość wody potrzebnej roślinom zależy od klimatu, podłoża, oraz wieku 
roślin. System irygacyjny musi być zdolny do dostarczenia 5-12 litrów wody na m2 na godzinę.  
 
Zazwyczaj do uprawy wykorzystywane są 12-cm doniczki. Phalaenopsis jest uprawiane 
zarówno na zagonach ziemnych jak I na parapetach. Wybór metod uprawy jest uzależniony 
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od sposobu obrotu towarem w szklarni, stopniem zautomatyzowania uprawy, i wymaganych 
zasobów pracy. Ważne jest upewnienie się czy rośliny mają wystarczający drenaż, i czy 
woda może być dostarczana do wierzchołków roślin. 
 
Nawożenie 
Uprawa Phalaenopsisa wymaga stosowania nawozów wieloskładnikowych albo systemu 
zbiorników miksujących A+B, lub czystej saletry amonowej. Poniżej znajdują się 
dokładniejsze wskazówki dotyczące użycia tego systemu. Potrzeby roślin mogą różnić się w 
zależności od odmiany; można skontaktować się z Bureau IMAC Bleiswijk B.V. w celu 
otrzymania dokładnych informacji o nawożeniu dla konkretnej odmiany lub odnośnie użycia 
nawozów złożonych. 
 
Gdy używa się podstawowych nawozów  dawkowanych do substratu, ważne jest by 
zawierały one nawóz Dolokal (wapniowy) (< 3-4 kg/m3) i PGmix. 
PH może wahać się od 5.2 do 6.2. Poziom EC pożywki powinien wynosić 0.8 do 1.2 mS/cm; 
nie jest wymagane późniejsze przepłukiwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
możliwość nadmiernego dawkowania azotu w postaci amonowej lub mocznikowej, gdyż 
może to spowodować pojawienie się nadmiernie bujnego ulistnienia. 
Ze względu na niewielkie zapotrzebowanie Phalaenopsis na CO2 nie trzeba go dostarczać. 
  
System: Zbiorników mieszających; 1000 litrowy zbiornik 
Woda: 100% deszczówki; schemat A. 0.0.0 
 
A - roztwór, stężenie 100 % 
 

Saletra wapniowa Ca(NO3)2  19.0% Ca, 15.5% N 28.0 kg 

Saletra amonowa (płynna) NH4NO3  18% N (9.0% NO3 i 9.0% NH4) 23.0 kg 

Kwas azotowy 38% HNO3  8.4% N, 6.0 mol H3O
+ na kg 0.0 l 

Saletra potasowa KNO3  38.2% K, 13.0% N 0.0 kg 

Chelat żelaza 3% (DTPA) 3.0 kg 

 
B - roztwór, stężenie 100 % 
  

Kwas fosforowy 59% H3PO4  26.8% P, 8.6 mol H3O
+ na kg  0.0 l 

Saletra potasowa KNO3  38.2% K, 13.0% N 20.0 kg 

Kwaśny fosforan potasu KH2PO4  28.2% K, 22.3 % P 21.0 kg 

Siarczan potasu K2SO4  44.8% K, 17.0 % S 0.0 kg 

Siarczan magnezu MgSO4  9.9% Mg, 13.0 S 10.0 kg 

Siarczan manganu MnSO4   32.5 % Mn 55 g 

Borax  Na2B4O7  11.3% B 100 g 

Siarczan cynku ZnSO4  22.7% Zn 55 g 

Siarczan miedzi CuSO4  25.5% Cu 50 g 

Molibdian sodu Na2MoO4  39.6% Mo 25 g 

Mocznik CO(NH2)2 10.0 kg 
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Przedwczesne kwitnienie 
 

Zazwyczaj kwitnienie jest inicjowane w określonym czasie po okresie chłodzenia. Jednakże 
w niektórych przypadkach rośliny zaczynają kwitnąć spontanicznie, jest to tak zwane 
„przedwczesne kwitnienie”. Jeśli przydarzy się to roślinom odpowiedniej wielkości, wtedy 
najlepiej jest kontynuować fazę chłodzenia lub inicjacji kwitnienia; niższe temperatury 
spowodują wzrost większej ilości kwiatów na pędach kwiatowych. Jednakże „przedwczesne” 
kwiaty muszą zostać usunięte, jeśli rośliny są zbyt małe. Jeśli zrobi się to natychmiast, pęd 
będzie miękki, i będzie można go uszczyknąć; jednakże gdy ped kwiatowy będzie trochę 
starszy, będzie trzeba go wyciąć. Jeśli najniższe pąki na pędzie nie  zostaną wycięte, mogą 
w późniejszym okresie rozwinąć się; zazwyczaj te odrosty boczne są złej jakości. 
  

  
Jednolite tworzenie pędów kwiatowych Przedwczesne kwitnienie 
 
Klimat 
 

Temperatura 
Phalaenopsis jest rośliną tropikalną, i dlatego temperatury poniżej 15°C i powyżej 32°C 
powinny być unikane. Aby otrzymać najlepsze wyniki należy utrzymywać średnią 
temperaturę na poziomie 26-27°C podczas fazy wzrostu i 19-21°C podczas fazy inicjacji i 
zakwitania. W czasie trwania fazy chłodzenia temperatura musi być utrzymywana na 
poziomie 18-20°C. Temperatura 18°C jest szczególnie niezbędna w chwili inicjacji pąków 
kwiatowych, w warunkach niewystarczającej ilości światła lub wysokich temperatur w dzień. 
 
Intensywność światła 
Zapewnienie dostatecznej ilości światła w czasie uprawy ma duże znaczenie dla 
wytworzenia odpowiednich liści i korzeni. Nadmierna intensywność światła spowoduje 
przypalenia liści. Nieadekwatna intensywność światła spowoduje roztrzelony pokrój i złą 
jakość roślin, z nieodpowiednim pedem kwiatowym i niedostateczny rozwój korzeni. Przy 
maksymalnej intensywności rzędu 1400 Watt/m2 w dni słoneczne będzie potrzebne 
cieniowanie 80-85%, a to można uzyskać używając cieniówek lub farb kredowych. Przy 
uprawie w krajach tropikalnych wymagane jest użycie siatki cieniującej 85-90%. Najlepiej jest 
użyć dwie kurtyny, np. zamontowanej na stałe o 65% stopniu cieniowania i drugiej 
przesuwnej o 65% stopniu cieniowania. Przesuwna kurtyna może być zamykana w okresach 
o większej intensywności światła i w środku dnia. 
 
Użycie kurtyn foliowych jest zalecane, gdy rośliny są uprawiane w regionach występowania 
obfitych opadów, gdyż powoduje to wysuszenie upraw i redukuje częstotliwość występo-
wania chorób (bakteriowych i pleśni). Dodatkową zaletą w tych warunkach jest zredukowanie 
stopnia wypłukiwania składników pokarmowych z podłoża; a w rezultacie stężenie 
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składników pokarmowych w doniczce pozostanie optymalne, przyczyniając się do szybszego 
wzrostu. Poniższe wyniki intensywności światła na poziomie roślin dla różnych faz uprawy:  
Wzrostu 5,000 - 8,000 lux 
chłodzenia 7,000 - 9,000 lux 
zakwitania 8,000 - 12,000 lux 
 
W krajach, gdzie intensywność światła jest bardziej stabilna w ciągu roku można zwiększyć 
intensywność światła o 20% ze względu na jego rozproszenie. Jednakże ważne jest 
zapewnienie wyższej wilgotności względnej przy wyższej intensywności światła. 
 

  
Rejestracja warunków klimatycznych za 
pomocą komputera klimatycznego  

Szklarnia z sztucznym doświetlaniem  
 i przesuwnymi cieniówkami 

 
Wilgotność względna 
Choć Phalaenopsis jest w stanie znosić dość dobrze nadmiernie niską wilgotność względną, 
to wzrost roślin będzie lepszy przy odpowiedniej wilgotności względnej. Jednakże wysoka 
wilgotność względna razem z wysoką temperaturą podnosi ryzyko wystąpienia chorób 
bakteryjnych. Wilgotność względna powinna wynosić 60 - 80%. W sytuacjach, gdy 
wilgotność względna jest zbyt niska – zwłaszcza wraz z wysoką temperaturą – ważne jest 
zainstalowanie systemu podnoszącego poziom wilgotności względnej, takiego który nie 
pozostawiałby upraw mokrych (np., wysokociśnieniowy system zraszania w górnej części 
szklarni, linie zraszające pod doniczkami, system pad/fan – dla tropików, itd.) 
 
Wyższe temperatury w dzień i wyższa intensywność światła są dopuszczalne, gdy rośliny są 
uprawiane w krajach o wyższej względnej wilgotności. Aby zapewnić stałą temperaturę i 
dobrą cyrkulację powietrza zalecane jestuprawianie w szklarniach o wysokości do rynny  
3-4 m. powyżej roślin. 
 
Dla potrzeb dokładnej analizy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów ważne jest 
dokonywanie zapisków dotyczących najważniejszych parametrów, takich jak intensywność 
światła, temperatura, i wilgotność względna. Te pomiary mogą być dokonywane za pomocą 
komputera klimatycznego lub ręcznie; muszą pokazywać minimalne i maksymalne dzienne 
wartości. 
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Choroby i szkodniki  
 

Odpowiednie przestrzeganie zasad higieny i cotygodniowe wyrzucanie chorych roślin 
zapobiega rozprzestrzenieniu się większości chorób i szkodników. Np. Infekcja bakteriowa 
pojawia się zwłaszcza, gdy rośliny pozostają mokre, lub podczas manipulacji z roślinami,  
te choroby nie mogą być zwalczane środkami chemicznymi. Spis najważniejszych chorób i 
szkodników jest podany poniżej. 
 
Bakteriozy 
 
Pseudomonas cattleyae jest najważniejszą chorobą dotykającą Phalaenopsis. Można ja 
rozpoznać po charakterystycznych brązowych plamkach na liściach, w środku tłustawe 
otoczone przez żółtawą obwódkę. Infekcja Pseudomonas zaczyna się pojawieniem się małych 
ciemnych wgłębień na liściu. Można do pewnego stopnia zapobiec rozprzestrzenieniu się 
choroby poprzez utrzymanie odpowiedniego (niskiego) stężenia azotu, przestrzegania zasad 
higieny (usuwanie chorych roślin) i utrzymanie stałej wilgotności względnej. Środki chemiczne 
nie są skuteczne przy tej chorobie. Wykorzystywanie dobrego, zdrowego materiału 
nasadzeniowego będzie zapobiegało pojawieniu się chorób bateriowych. 
 
Pleśń 
 

Problemy z korzeniami 
Duże zmiany wilgotności  lub EC mogą powodować uszkodzenia korzeni, tym samym 
umożliwiając pleśni zaatakowanie tkanek. Jakość korzeni podczas sadzenia roślin jest ważna 
ze względu na przyszły wzrost. W przypadku wystąpienia problemów dotyczących korzeni EC 
powinno być utrzymywane na dostatecznie niskim poziomie; wilgotność podłoża również 
powinna być tymczasowo obniżona. 
Botrytis  
Zainfekowanie szarą pleśnią (Botrytis) przejawia się w postaci dużej ilości małych plamek na 
kwiatach; jest powodowany przez pozostawiania roślin mokrych przez zbyt długi okres czasu, 
lub przez nadmiernie wysoką wilgotność względną. 
 
Choroby wirusowe 
 

Czasem Phalaenopsis może wykazywać gorszy wzrost spowodowany chorobami wirusowymi, 
symptomami są mniejsze kwiaty i opóźniony czas rozwoju rośliny; jednakże niektóre odmiany 
są praktycznie niewrażliwe na te infekcje. Choroby wirusowe często pojawiają się w czasie lub 
w następstwie chłodzenia, gdyż rośliny narażone są na niewielki stres w czasie tego okresu. 
Straty spowodowane chorobami wirusowymi mogą pojawić się także w partii roślin gorzej 
rosnących. Wirusy mogą być czasami tolerowane przez Phalaenopsis, gdyż te infekcje nie są 
bardzo zaraźliwe dopóki kwiaty nie są wycinane. W poważnych przypadkach jedyną 
możliwością jest usunięcie chorych roślin. Kupowanie zdrowego materiału nasadzeniowego 
przeciwdziała pojawieniu się tych problemów. 
 
Szkodniki  
 

Phalaenopsis może być uszkodzone prez wiele różnych szkodników, mniej lub bardziej 
groźnych. 
Ślimaki 
Ślimaki wygryzają owalne dziury na młodych częściach rośliny, mogą objąć zasięgiem 
ogromną liczbę roślin w ciągu kilku dni. Małe ślimaki mogą niszczyć koniuszki korzeni, 
powodując uszkodzenia podobne do powodowanych przez ziemiórki. Granulowane 
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fumiganty rozsypywane w doniczkach i na spodzie zagonu są efektywnym sposobem 
zwalczania ślimaków. 
 
Przędziorki 
Przędziorek powoduje niewielkie deformacje i srebrzyste odbarwienia liści. Można go łatwiej 
umiejscowić i zwalczać jedynie za pomocą pestycydów takich jak Vertimec (sub.ak. 
abamectine 18 g/l), 25-30 cc na 100 l wody. 
 
Sciaridae  ziemiórki) 
Duża liczba larw ziemiórek atakuje koniuszki korzeni; dużą liczbę larw często znajduje sie na 
ostatnich roślinach z dużych partii. Prewencyjne rozmieszczenie drapieżnego przędziorka 
Hypoaspis (100-150/m2) jest często wystarczające do zapobiegnięcia pojawienia się tych 
szkodników. 
 
Anomalie spowodowane warunkami klimatycznymi  
 

Zanik pąków  
Pąki mogą odpadać z pędów kwiatonośnych podczas fazy zakwitania jeśli temperatura jest 
nadmiernie wysoka w stosunku do intensywności światła. Zanik pąków może wystąpić także 
gdy cały system korzeniowy rośliny jest złej jakości, lub gdy roślina odpowiednio 
zahartowana w okresie przygotowawczym do sprzedaży. 
  
Plamki spowodowane fazą chłodzenia I uszkodzenia transportowe 
Na roślinach przeniesionych z fazy wzrostu do fazy chłodzenia mogą tworzyć się wklęsłe plamki 
na liściach. Te plamy są pozostałością po obumarłych komórkach. Takie plamki  w czasie 
ibezpośrednio po chłodzeniu i/lub transporcie mogą również pojawić się w rezultacie stresu lub 
nadmiaru światła. 
 
Należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze środków chemicznych, z uwagi na 
fitotoksyczność niektórych z nich. Zalecamy skontaktowanie się z Bureau IMAC Bleiswijk B.V. w 
celu uzyskania informacji o najlepszych środkach zwalczających szkodniki. Każdy nowy 
pestycyd należy przetestować na kilku roślinach zanim użyjemy go na całej powierzchni upraw. 
Należy wziąć także pod uwagę długi czas reagowania roślin na niektóre środki przy ocenianiu 
efektywności działania stosowanych pestycydów. 
 

  
Rośliny  przygotowane do zapakowania w rękawy Rośliny przygotowane do sprzedaży 
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Sprzedaż 
 

Kwiatostany Phalaenopsis są podpierane za pomocą patyczków podporowych zdolnych 
unieść kwiaty. Są one podpierane w chwili, gdy najniższe pąki zaczynają się rozwijać  (do 
rozmiaru kulki), gdyż od tego czasu pęd kwiatowy nie będzie się już rozwijał. Ponadto wtedy 
staje się możliwe określenie liczby kwiatów, które rozwiną się na pędzie. Patyczki podporowe  
nie powinny wystawać za pęd i muszą być włożone blisko rośliny aby zapewnić odpowiednie 
podparcie. 
Phalaenopsis sortowany jest pod wieloma względami. Oprócz koloru, rośliny są 
klasyfikowane ze względu długość pedu kwiatowego, liczbę pąków, rozgałęzienie pędu i 
liczbę  pędów na roślinę. Liczba pędów na roślinę jest najważniejszym z tych kryteriów, 
następny jest rozkrzewianie i liczba kwiatów na pedzie. Cena rośnie wraz z liczbą pedów  
i pąków. 
Rośliny są gotowe do sprzedaży, gdy kwiaty są dostatecznie rozwinięte. W czasie 
ciemniejszych okresów w roku sprzedaje się rośliny z 4-5 rozwiniętymi kwiatami na pędzie,  
podczas gdy w czasie innych okresów 2-3 otwarte kwiaty to więcej niż trzeba. Gdy roślina 
jest przygotowana do sprzedaży, wszystkie uszkodzone liście są usunięte, i jeśli zachodzi 
taka konieczność, roślina jest zapakowana w rękaw. Ważne jest by temperatura nie spadła 
poniżej 18°C podczas transportu. 
 

  
Zapakowane w rękawy rośliny przygotowane do 
transportu 

Wspaniały rezultat, odmiana “Gold” firmy 
Anthura 

 
Wnioski 
 
Mamy nadzieję, że ten zwięzły miniprzewodnik dostarczy państwu wglądu do uprawy roślin 
doniczkowych Phalenopsis. Choć ich uprawa jest trudna, jest jak najbardziej wykonalna po 
spełnieniu odpowiednich warunków. Producenci, którzy zapewnili roślinom takie warunki 
czeka nagroda w postaci przepięknych roślin zasługujących na doskonałe miejsce na rynku. 
Będziemy bardzo radzi, gdy będziemy mogli pomóc Państwu w odpowiedzi na jakiekolwiek 
dodatkowe pytania w każdej materii. 
 
Anthura B.V. i Bureau IMAC Bleiswijk B.V.nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, które mogły powstać w 
wyniku złego zastosowania porad zamieszczonych w tych przewodnikach. Ponadto ze względu na fakt, że niektóre czynniki nie 
są zależne od naszego wpływu i kontroli nie możemy gwarantować odpowiednich rezultatów. 
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Anthura B.V. 
 
Anthura B.V. jest światowym liderem wśród hodowców materiału nasadzeniowego roślin 
Anturium prowadzonych na kwiat cięty lub na kwiat doniczkowy ze powierzchnią szklarniową 
wynoszącą 14 hektarów. Oprócz Anturium specjalizujemy się także w hodowli, selekcji i 
rozpowszechnianiu Phalaenopsis prowadzonych na kwiat cięty i na kwiat doniczkowy. Bromelie 
zamykają nasz bieżący asortyment i jesteśmy szczęśliwi mogąc zaofiarować producentom za 
granicą materiał nasadzeniowy Corn. Bak B.V. Z punku widzenia producentów wszystkie nasze 
produkty są roślinami podobnymi i w wielu krajach są uprawiane obok siebie. W naszej 
siedzibie w Holandii (Bleiswijk) zatrudnionych jest 180  pracowników a w Niemczech (Borken-
Burlo) 55.  
 
Ważne jest aby przed rozpoczęciem sadzenia zapoznać się gruntownie z różnymi zaleceniami, 
które tu rekomendujemy. To umożliwi Państwu dobry początek upraw i zapewni wykorzystanie 
przez rośliny całego ich potencjału. Informacje dodatkowe można uzyskać od naszych 
przedstawicieli, jak również z niezależnej agencji konsultingowej Bureau IMAC Bleiswijk B.V. 
Można również skontaktować się z departamentem sprzedaży firmy Anthura. 
 
Anthura B.V. Tel.: +31 10 529 1919 
Anthuriumweg 14 Fax: +31 10 529 1929 
2665 KV  BLEISWIJK E-mail: info@anthura.nl 
HOLANDIA Internet: www.anthura.nl 
 
Polski przedstawiciel: TopPlants - Stefan Wiśniewski, ul. Popularna 5, 05-090 Raszyn 
Tel. (22) 7204133, fax (22) 7162504, E-mail: biuro@topplants.pl 
 
Bureau IMAC Bleiswijk B.V. 
 
Konsultanci IMAC są dobrze wykształconymi osobami wyposażonymi w ogromne zasoby 
praktycznego doświadczenia zdobytego w kraju i za granicą, oddani sprawie odniesienia 
przez Państwa sukcesu i w ostatecznym rozrachunku naszemu. Jest wiele informacji, 
którymi możemy się podzielić za pośrednictwem wielu placówek. 
 
Ze względu na małą skalę działania i dobrą organizację w naszych szeregach informujemy 
się nawzajem o postępach w różnych uprawach. Unikalna współpraca z firmą Anthura 
sprzyja wymianie doświadczeń bez naruszania niezależności IMAC. Pole działania IMAC nie 
ogranicza się jedynie do Holandii. Wielu zagranicznych producentów skorzystało już z 
pomocy naszej agencji. Ze względu na ten międzynarodowy charakter konsultant IMAC jest 
w stanie bardziej niż ktokolwiek inny wydobyć wszystko co tylko możliwe w produkcji pod 
różnymi warunkami klimatycznymi. 
 
Do obowiązków pracowników IMAC na całym świecie należą: udzielanie porad w sprawie 
uprawy i zarządzania, szkolenia dla grup ogrodników, przeprowadzanie analiz nawozowych  
i udzielanie w tym zakresie porad, określanie chorób roślin w oparciu o próbki podłoża, 
ekonomika biznesu, ocenianie roślin i planowanie wykonywane dla roślin doniczkowych.  
 
Po więcej informacji, bez zobowiązań, prosimy o kontakt z konsultantami Bureau IMAC 
Bleiswijk B.V. 
 
Bureau IMAC Bleiswijk B.V. Tel: +31 10 521 90 94 
Anthuriumweg 12 Fax: +31 10 521 82 30 
2665 KV  BLEISWIJK E-mail: info@imac-bleiswijk.nl 
HOLANDIA 
 


