
Sada pro péči o orchideje Lorbex

Obsahuje:

1x  příručku s informacemi o pěstování orchidejí s fotografiemi neoblíbenějších typů a jejich popis 

(pouze v anglickém jazyce)

1x výživu pro orchideje 250ml

1x výživu pro zdravý květ a růst v atraktivní lahvi 200 ml s rozprašovačem

Výživa pro orchideje (Orchids in BLOOM)                                                                                 

Lorbex Orchid in Bloom Feed byl vyvinut speciálně pro vytvoření dokonalých podmínek pro vaše 

orchideje, jakmile jsou v zárodku nebo kvetou. Směs živin obsažených v krmivu pomůže zajistit, aby 

vaše rostliny produkovaly silné a zdravé květiny v množení! 

Návod: 

Použijte, když orchideje aktivně rostou. Před použití dobře protřepejte. Do víčka nalejte ¼ (3 ml) 

hnojiva a smíchejte v 1 litru vlažné vody. Hnojivo přidejte při každé zálivce. 

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Chraňte před mrazem. 

Složení hnojiva uvedeno na obalu výrobku. 

Výživa pro zdravý květ a růst (Orchid Mist) 

Lorbex Orchid Mist byl speciálně vyvinut jako formulace připravená k okamžitému vyživení a 

lesku listů. Živiny jsou rostlině dodávány v bezpečné formě s postupným uvolňováním. To zajišťuje

rovnoměrné krmení bez nežádoucích růstových rázů. 

Návod:                                                                                                                                   

Nastříkejte přímo na listy (ne na květy), případně nastříkejte na odkryté kořeny orchidejí. Opakujte 

aplikaci každé dva nebo tři týdny. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Chraňte před 

mrazem. 



Tipy na správné pěstování orchidejí:

1/ Volte dobře druh!

Pro nezkušeného nebo příliš laxního pěstitele nemá cenu trápit se s choulostivými druhy, proto si 
pořiďte si druhy nenáročné, které zvládnete pěstovat, tedy odolný “můrovec” Phalaenopsis nebo 
odrůdu zvanou Vanda. Ty jsou odolné a na poměry orchidejí nenáročné.

2/ Světlo, ne slunce

Orchidej normálně roste v deštném pralese, kde je světlo, ale ne přímé slunce. Takové podmínky jí 
musíte dopřát, aby vám rostla a kvetla. Ideální bude východní či západní okno, na jižní straně je 
třeba květiny přistínit. V zimě se přesto připravte na opad květů, což je způsobeno nedostatkem 
denního světla světla. Další z příčin problému může být i topení v blízkosti rostliny.

3/ Na vodu je citlivka

Další chyba, proč orchidej nekvete, ale zahyne, je zálivka. Tyhle krasavice jsou poněkud citlivé na 
kvalitu vody i na to JAK jsou zalévány. Rada zní: pravidelně, ale ne moc. Vodu nasává zespodu od 
kořenů, ale nesmí se nechat v zálivce dlouho stát. Zalévejte zhruba jednou týdně, a mezi zálivkami 
nechte substrát téměř proschnout. Voda musí být měkká, ideálně dešťová nebo odstátá. A rosit, rosit,
rosit, jako v rodném deštném pralese. 

4/ Hnojení a přesazování

Orchidej to potřebuje, aby kvetla. Jednou za rok jí dejte nový speciální substrát, aby provzdušnila 
kořeny. Pravidelná výživa je pro zdravé orchideje nezbytná. K zajištění úspěchu používejte výživu 
Lorbex Orchid pravidelně. 


