Čo ešte listy orchideí napovedajú?

Farba listov orchideí nie je jediný faktor, ktorým sa prejavujú nepriaznivé podmienky v
ich pestovaní. Na listoch možno pozorovať aj iné zmeny. Napríklad...

Pokrčené listy, ich stáčanie
Tento typ "poškodenia" listu sa už nedá odstrániť. Prejavuje sa prelomenými, vykrivenými,
stočenými či inak zdeformovanými listami Jedným z dôvodov je nedostatok voľného miesta,
kým list rástol. Kým je totiž list mladý a rastie, býva mäkký a rovnomerne sa dokáže
vyrovnať v priestore. Akonáhle má však na danom mieste prekážku, ohne sa a časom
dozrievaním stvrdne. Takýmto spôsobom môžu vzniknúť rôzne zakrútené listy. Aj keď na
zdravie orchidey nemá vplyv, predsa len vyzerá nepekne.
Ďalšou príčinou stáčania listov môže byť aj zlé hospodárenie s vodou. Rastlina bola
umiestnená vo veľkom teple, alebo naopak, isté obdobie (najmä v zimnom období) mala
nedostatok vlahy. Ak je stáčanie listov sprevádzané aj novými malými listami, je veľmi
pravdepodobné, že orchideu je nutné už presadiť. Pokrútené listy však niekedy bývajú
následkom výskytu vošiek. Zväčša sa v nich ukrývajú aj červce či puklice.
Zvraštené a ochabnuté listy
Listy vyzerajú lemravo, ako keby trochu padali? Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, čo sa
deje s vašou
orchideu, je skontrolovať korene. Scvrknuté, malé korene znamenajú, že vaša rastlina nemá
dostatok vody alebo vlhkosti. Ešte skôr, ako uvidíte na listoch vrásky, je nutné rastlinu poliať.
Najrýchlejšie toho dosiahnete tým, že vyberiete rastlinu z dekoratívneho črepníka a vložíte
do podmisky s vodou a necháte ju tam pár minút. Prebytočnú vodu potom necháte stiecť a
rastlinu môžete naspäť vložiť do dekoratívneho črepníka.
Lepkavé Listy
Lepkavá látka sa môže niekedy tvoriť na listoch orchidey na jeseň. Látka nie je škodlivá pre
vaše orchidey a môžu byť odstránené jemným zotretím listy s teplým, mokrým uterákom. Ak
je však lepkavosť na listoch sprevádzaná výskytom vošiek spolu s červcom, tu už pomôže
len postrek.
Rozdelené listy
Rozdelené alebo rozrezané listy nespôsobujú žiadnu ujmu na vašej orchidey (za
predpokladu, že na listoch nevznikli otvorené rany, cez ktoré by sa do rastliny dostali vírusy, či
baktérie), ani nemusíte za nimi hneď nutne vidieť škodcu, či chorobu. Výnimkou je prípad, keď
na listoch vznikli otvorené rany, cez ktoré sa môžu do rastliny dostať vírusy či baktérie.
Zlomené listy však môžu vzniknúť aj prelomením už nalomeného listu pri narábaní s rastlinou.
Možno by ste aj mali lepšie strážiť svojho štvornohého domáceho maznáčika, prípadne svoje
maloleté deti.
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Malé listy
Listy orchideí bývajú rôznych veľkostí; ale keď si všimnete, že nové listy sú oveľa menšie
ako listy, ako tie predošlé, môže to znamenať, že vaša orchidea už nemá dostatok miesta a
živín, ktoré potrebuje k svojmu zdravému rastu a kvitnutiu. Ak navyše vidíte priveľa koreňov
stočených v črepníku a ďlašie z nich vyliezajú aj mimo neho, presadenie je priam
nevyhnutné.
Môže sa však stať, že rastlina má dostatok miesta v črepníku, a predsa vytvára malé novo
vyrastajúce listy. Ak je to váš prípad, najpravdepodobnejšie máte rastlinu umiestnenú na
mieste bez dostatku svetla, ktorej navyše chýbajú potrebné živiny. V takom prípade ju
preneste na svetlejšie miesto a tiež prihnojte.
Na rastline nie sú žiadne listy
Orchidea môže stratiť listy z niekoľkých dôvodov. Jednou z príčin je preliatie rastliny, keď je
tá umiestnená na chladnejšom mieste. Je potrebné dodať, že takýto opad listov orchideí sa
neudeje hneď, ale prebieha postupne. Preto, ak zaznamenáte prvé odpadnuté listy, zbystrite
pozornosť a najmä konajte.

Orchidei môžu náhle opadať listy, ak ste nechtiac omylom naliali

vodu do "srdiečka" .

Pozorovanie listov vačich orchideí vám dáva možnosť zasiahnuť, akonáhle
spozorujete prvé chorobné príznaky na vašich orchideách. Ak chcete, aby sa vaša
orchidea držala na vrchole zdravia, striehnite na každú, aj tú najmenšiu zmenu vo
farbe a textúre listov, ktorú spozorujete. Orchidey sa vám odvďačia nielen krásnymi
kvetmi, ale aj tým, že sa z nich budete tešiť dlhé roky.

Chcete byť informovaní o nových príspevkoch ohľadom pestovania rastlín? Staňte sa
našimi fanúšikmi na Facebooku
.
Je nás už vyše 15,2 tisíc!
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