www.ogrodywodne.pl

www.ogrodywodne.pl/storczyki_gruntowe/

Obuwiki

Storczyki łatwe i wdzięczne w uprawie, jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki
Obuwiki to jedne z piękniejszych roślin, które na przestrzenie ostatnich lat zaczęły trafiać do naszych
ogrodów. To przede wszystkim kształt kwiatów czyni z nich rośliny wyjątkowe, inne niż wszystkie: jajowata
lub kulista warżka i górujące nad nią płatki, czasem w kontrastujących kolorach.

Cypripedium reginae

Wybór miejsca
Miejsce powinno być lekko ocienione. Obuwiki nie powinny rosnąć w miejscach o silnej operacji
słonecznej. Sadzi się je na głębokości ok. 10 cm, ich korzenie powinny być rozpostarte w szerokim
dołku (nie powinny być zwinięte, przycinane ani wkopane pionowo), a sam pąk powinien znajdować
się tuż pod warstwą gleby.

Podłoże

Zimowanie

Dla zdecydowanej większości oferowanych przez nas
obuwików gleba powinna być lekka, dobrze napowietrzona i zdrenowana (ze sporą domieszką np. piasku, perlitu,
keramzytu), wilgotna, lecz nie mokra. Niewielka domieszka kompostu lub kruszonej kory zaspokoi ich zapotrzebowanie na nawóz. Odpowiednio skomponowany substrat
powinien utrzymywać latem wilgoć, a zimą zapobiegać
gromadzeniu się wody z okresowych roztopów.

Obuwiki muszą przechodzić stan spoczynku zimowego,
nie można więc traktować ich jako rośliny doniczkowe,
nie sprawdzą się też w ogrodzie zimowym. Gatunkom
i odmianom, które uprawiamy służy zima z ujemnymi
temperaturami (nawet -30 °C). Okrywanie obuwików
stroiszem, kruszoną korą jest wskazane tam, gdzie nie
możemy liczyć na okrywę śniegu - ważne jest zabezpieczenie roślin przed promieniami słońca, które mogłyby
je za wcześnie obudzić.
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Dzielenie i przesadzanie
Pozyskiwanie storczyków z natury jest zabronione - materiał wyjściowy oferowanych przez nas osobników
pochodzi z uprawy laboratoryjnej. Storczyki posadzone w ogrodzie wymagają po kilku latach dzielenia.
Od września do około końca marca, czyli w okresie dormancji, można bezpiecznie dzielić i przesadzać
rośliny. W tym czasie prowadzimy sprzedaż wysyłkową - w okresie wzrostu i kwitnienia jest to bardzo
ryzykowne, stres może zakłócić kwitnienie i wzrost rośliny nawet na kilka sezonów.

Korzenie wykopanych jesienią karp
(październik) przeznaczonych do
dzielenia należy rozplątać - staramy się
nie używać noży ani żadnych ostrych
narzędzi, korzeni nie wolno przycinać.

Wyplątane pojedyncze rośliny - o ich
wartości świadczą długie, kremowo
brązowe korzenie i ładny pąk. Należy je
sadzić w okresie uśpienia - od października do końca marca.

Obuwiki budzą się pod koniec marca.
Przeciętnie po 4-5 tygodniach mają już
w pełni rozwinięte liście i zaczynają
kwitnąć.

Cypripedium fasciolatum

Cypripedium calceolus

Cypripedium macranthum

Cypripedium flavum x reginae “Alba”
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