
Quando regar a tua orquidea

Descobrir quando regar as orquídeas é uma das coisas mais importantes na hora de se 

cultivar orquídeas. Se regares pouco ou muito a tua orquídea ela pode adquirir várias 

doenças ou em casos piores até mesmo morrer. Aqui vais aprender o que fazer para 

identificar a hora correta de regar as tuas orquídeas, de maneira que não sofras com 

esse problema.

Então vamos começar:

Modo difícil: Se tiveres uma balança em casa, pesa a tua orquídea seca e anota o seu 

peso. Após isso rega, quando a tua orquídea voltar ao peso anotado, está na hora de 

regar.

Modo fácil 01: Coloca o teu dedo no meio do substrato e verifica se ele está molhado. 

Se estiver húmido, espera mais um dia e verifica de novo, quando estiver quase seco, 

rega.

Modo fácil 02: Aponta um lápis e coloca-o no substrato, se a casca não mudar de cor, 

está na hora de regar. 

Estas dicas são para orquídeas que estão plantadas em vasos, já o método para se 

utilizar em orquídeas plantadas em árvores, vamos abordar logo abaixo.

Mas antes…

Lembra-te: algumas orquídeas gostam que o substrato seque completamente antes de

serem molhadas, outras não.

Sobre as orquídeas plantadas em árvores, ou penduradas em muros, placas ou galhos 

de madeira, nós vamos utilizar outros métodos para descobrir se está na hora de regá-

las.

Basicamente as orquídeas que estão penduradas são chamadas

de epífitas, essas plantas na natureza são encontradas penduradas em árvores, mas 

não te enganes, elas não são parasitas, apenas utilizam as árvores como um apoio 

para

sobreviverem. Essas orquídeas epífitas possuem uma característica muito interessante 

nas suas raízes que é chamado de Velame, o velame ajuda as orquídeas a absorverem 

água e sais



minerais para sua sobrevivência.

Para descobrires se está na hora de regares a tua orquídea, vamos observar as raízes 

da tua planta, pois o velame  mostra o que fazer:

Basicamente:

Quando as raízes da tua orquídea epífita estão verdes: elas estão com a quantidade 

ideal de água. Quando as raízes da tua orquídea epífita estão acinzentadas: ela precisa 

ser regada.

Alguns exemplos de orquídeas epífitas são: Phalaenopsis, Vanda, Dendrobium, etc.

Como podares a tua Orquidea

Existem vários motivos para se podar ou cortar a tua orquídea em algum lugar, sendo 

muito provável que tenhas que fazer isso várias vezes durante a vida da tua planta.

Elas podem ficar doentes e terás que cortar uma folha, talvez queiras cortar a haste 

floral para estimular uma próxima floração, ou apenas retirar as raízes mortas durante

um replantio.

Devido a esses vários motivos, é necessário que saibas como fazer o corte de maneira 

correta, de modo a evitar problemas futuros como doenças.

A primeira coisa a fazer é definir uma tesoura para cortares as tuas orquídeas, apesar 

de muitas pessoas utilizarem tesouras "normais", o recomendado é que se compre

ferramentas específicas para cultivo dessas plantas, como as tesouras de raleio e as 

tesouras de poda.

Após isso, deves esterilizar a tua tesoura antes de cortares  a tua orquídea e caso se 

cortares  várias orquídeas em seguida, esteriliza após cada corte, desse modo evitas 

que uma orquídea passe doença para a outra.

Para esterilizares as tesouras,podes utilizar uma mistura de 50% de água e 50% de 

cloro, assim, após cortares a tua orquídea, deixa a tesoura nessa solução (Faz isso 

apenas com tesouras de aço inox, as tesouras comuns vão estragar rapidamente.)

Outra opção é aqueceres a tua tesoura no fogo durante algum tempo, para matar as 

bactérias, mas essa opção é menos recomendada porque vai estragar a tua ferramenta

mais rápido.

Após esterilizares a tua tesoura, podes podar a tua orquídea. E depois de podá-la, 

passa canela em pó onde o corte foi realizado, pois a canela em pó vai ajudar a tua

orquídea a recuperar mais rápido desse corte.



A ILUMINAÇÃO É O FATOR MAIS IMPORTANTE NA HORA

DE FAZER AS ORQUÍDEAS FLORIREM

Queres fazer a tua orquídea florir? 
Então o primeiro cuidado que deves ter com a tua planta é na iluminação, pois, apesar deste 
ser um cuidado muito simples, pode trazer problemas.
Uma orquídea que recebe pouca luz, pode não ter energias para florir, já uma orquídea que 
recebe muita luz, pode ter seus botões florais queimados.
Por isso, o equilíbrio é a palavra-chave.
Mas, lembra-te que as orquídeas possuem necessidades muito diferentes quando o assunto é 
iluminação.
Por isso, normalmente dicas sobre o assunto não são muito eficazes. Por exemplo, se a tua 
vizinha possui uma espécie que gosta muito de sol e tu fazes o mesmo, apesar da tua espécie
ser diferente, existe uma chance muito grande de a tua orquídea sofrer com esse excesso de 
luz.

Excesso de iluminação
Basicamente, quando as tuas orquídeas estão recebendo muita luz, as folhas ficam com uma 
coloração amarelada, em alguns casos extremos se tornam brancas e após algum tempo
ficando pretas.

Falta de iluminação
Caso as tuas orquídeas estejam recebendo pouca luz o verde da folha se torna mais escuro.

O motivo
Isso ocorre porque a clorofila é a principal responsável pela captação de luz nas orquídeas, 
então quando elas recebem pouco sol, as orquídeas aumentam a produção de clorofila
ficando com um verde mais forte e quando recebem muito sol, diminuem a produção de 
clorofila.

Onde Plantar

Saberes onde plantar a tua orquídea é essencial para todo cultivador, pois, caso plantes a tua 
orquídea no lugar errado, ela provavelmente vai morrer.
Uma comparação que gosto muito de fazer é que orquídea plantada no local errado é como 
peixe fora d’água, provavelmente vai viver pouco.
Por isso, para descobrires onde plantares a tua orquídea, precisas descobrir se ela é epífita ou 
terrestre (também existem outras opções, mas são pouco comuns).
Basicamente:
Orquídeas epífitas: vivem na natureza em cima de árvores
Orquídeas terrestres: vivem na natureza sobre materiais orgânicos no solo

ONDE PLANTAR SUA ORQUÍDEA

Orquídeas terrestres podem ser plantadas especialmente em:
Vasos (plástico e terracota)



Na terra (com bastante materiais orgânicos)
Orquídeas epífitas podem ser plantadas especialmente em: 
Locais onde ficam penduradas (árvores, troncos, muros, etc)
Vasos (plástico, terracota ou cachepot)

Pragas e Doenças

Com o passar do tempo, vais conseguir cultivar as tuas orquídeas, cada vez de uma 
forma mais simples. O que era muito complicado para ti no começo, vai se tornar
algo simples. Mas, um problema que estará presente na vida da grande
maioria dos cultivadores são as pragas e doenças nas suas orquídeas.
Eu sei, esta é uma má notícia, mas eu precisava falar sobre isto.
Por isso, precisa desenvolver 3 técnicas extremamente importantes na hora de 
cultivares a tua orquídea:
Saber evitar pragas e doenças.
Aprender como identificar esses problemas.
Combatê-los com máxima eficiência quando necessário.

EVITAR PRAGAS E DOENÇAS:
Tem um local de cultivo limpo
Utiliza sempre ferramentas esterilizadas
Garante que o teu cultivo esteja correto
Coloca apenas substratos limpos em tuas orquídeas
De tempos em tempos, faz uma verificação em tua orquídea, em busca de pragas ou 
doenças.

IDENTIFICAR PRAGAS E DOENÇAS
Normalmente vais identificar esses problemas através de manchas nas folhas 
(especialmente manchas que tenham uma borda grudenta ou avermelhada).
Problemas nas raízes, como uma raíz podre ou enfraquecida.
Mordidas nas folhas.
Pequenas teias na tua orquídea.
Entre vários outros sinais.

Humidade

Ao cultivares as tuas orquídeas, vais aprender que elas precisam de uma humidade 
correta para poderem sobreviver,mas não é muito fácil medir a humidade, por isso, 
poucas vezes vais conseguir.
Mas, existem algumas formas para que consigas descobrir qual é a humidade do local 
ou da cidade onde estás.
A primeira forma é comprar um medidor de humidade para as tuas orquídeas, assim 
vais descobrir imediatamente qual é a humidade do local onde estás.

Lembra-te que a humidade da tua cidade, não é necessariamente a humidade dentro 
da tua casa, por isso, esse método pode gerar algumas falhas. Mas, caso tenhas poucas



orquídeas, eu acredito que esta seja a melhor opção, pois,não precisarás investir em 
um medidor de humidade. Agora, caso possuas muitas orquídeas, ou até mesmo um 
orquidário, um medidor de humidade pode ser muito útil.

Identificar a Orquidea

Para se fazer isso, eu conheço 2 métodos, alguns são mais rápidos, outros podem 
demorar mais. Na maioria das vezes, quando se compra a orquídea, ela já vem 
identificada com a sua espécie, mas caso não saibas a espécie da tua orquídea, faz
o seguinte:

1º Método: Acessa algum fórum sobre orquídeas, vai a uma secção especialmente 
dedicada a identificação de espécies, manda a foto da tua planta e espera a resposta. 
Esta é uma das maneiras mais confiáveis de se fazer isso, porque muitas das pessoas 
que frequentam fóruns sobre orquídeas entendem muito sobre o assunto.
2º Método: Entra em um grupo sobre orquídeas no Facebook, manda a foto da tua 
planta e pede ajuda para identificar o gênero dela, espera as respostas. Esse é um 
método mais rápido, mas também um pouco menos confiável.


