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PALAVRAS DO PRESIDENTE
.

Ano 12 – edição n° 2 – Abril a Junho de 2010

ENTREVISTA NA RÁDIO MANCHETE NO DIA DO ORQUIDÓFILO

Caros Sócios,

Nos dias 14 a 16 de maio, aconteceu em Maricá,
a “Exposição de Orquídeas de Marica”, organizada pelo Circulo

Orquidófilo de Maricá (COMAR).
A OrquidaRio, que desde a fundação do COMAR tem estado

presente em suas exposições, apoiando a Orquidofilia no Estado do
Rio de Janeiro, desta vez não participou devido à uma falha de
comunicação entre as duas associações.

Logo conversei com a diretoria do COMAR, desfazendo qualquer
mal entendido e estreitando ainda mais os laços de amizade e
companheirismo que unem as duas associações. É nossa intenção
estarmos presentes nas próximas exposições e contribuirmos com
uma bonita apresentação.

A OrquidaRio, sendo a entidade com maior número de associados,
irá iniciar os contatos com todas a entidades do estado, participando
de suas mostras e exposições sempre que possível, divulgando
comunicados e convites de suas atividades, incentivando o

Entrevistado :  Ricardo de Figueiredo Filho
Entrevistador : Claudio Ferreira

  Dia 22/06/2010

Claudio: Como foi instituido o dia do orquidófilo?
Ricardo: Foi escolhido este dia em homenagem a data de
nascimento do nosso saudoso Barbosa Rodrigues, que foi um
expoente na nossa Orquidofilia brasileira , chegando a ser Diretor
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Claudio: Quanto custa a orquídea mais cara no Brasil?
Ricardo: Falando a nível comercial hoje a orquídea mais cara custa
em torno de R$ 150,00 e R$ 200,00, são os Paphiopedilum,
conhecidos como sapatinhos.  Mas hoje com a reprodução em
laboratório e a produção em massa de plantas por meristema, temos
plantas que há dez anos custavam R$300,00 a R$ 400,00 por R$
30,00 e R$ 40,00.

Claudio: Dar de presente uma orquídea esta na moda?
Ricardo: Dar flores de presente sempre esteve na moda, e ofertar
uma orquídea sempre foi de muito bom gosto.  O mundo orquidófilo

sempre foi composto na maioria de homens e digo que se um deles
receber uma orquídea de presente irá gostar muito.

Claudio: Pode se ganhar dinheiro com orquídeas?
Ricardo: Sim, o mercado é muito amplo você pode comercializar
desde a produção em laboratório, crescimento e engorda da planta,
de intermediário até o fornecimento final que somos nós
consumidores finais.

Claudio: Se quisermos aprender a cultivar orquídeas, teremos o apoio
de quem? A OrquidaRio ajudaria neste momento?  Fale um pouco dela.
Ricardo: Vocês querendo aprender a cultivar terão o apoio da
OrquidaRio.   A OrquidaRio tem a oferecer uma excelente biblioteca,
duas reuniões técnicas por mês com palestras sobre cultivo e outros
assuntos ligados a orquídeas, uma revista editada quatro vezes ao
ano e um boletim informativo, também quatro vezes ao ano.  É na
OrquidaRio onde se aprende mais sobre as orquídeas, porque é
trocando informações com os outros orquidófilos que se aprende os
detalhes do cultivo das orquídeas

Claudio: Nos informe agora os contatos da OrquidaRio.
Ricardo: Nosso site é www.orquidario.org e o tel é 2233-2314 e o
nosso email é orquidario@orquidario.org

Projeto “Levantamento das Orquídeas da Ilha
Grande, munic. de Angra dos Reis, RJ”:

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) autorizou a OrquidaRio
desenvolver o projeto “Levantamento das Orquídeas da Ilha Grande”.
A autorização foi assinada por André Ilha, Diretor de Biodiversidade e
Áreas Protegidas, no dia 26/02/2010 e tem validade de um ano. Este
ano já realizamos uma expedição em janeiro e uma em março e
pretendemos dar continuidade ao nosso projeto, mesmo sem ter obtido
auxilio financeiro extra para as próximas expedições.

O dinheiro que ainda temos, resulta da verba que recebemos da
San Diego County Orchid Society em outubro de 2008, será suficiente
para pagar a alimentação e o transporte dos associados que se
dispuserem a ajudar no trabalho de campo.  A administração do Parque
Estadual da Ilha Grande –PEIG-contribuirá com o projeto, reservando
quatro lugares na casa de visitantes, na Vila Abraão, durante as

NOTÍCIAS DE CONSERVAÇÃO
expedições programadas.  Os primeiros sócios que se inscreverem
para as diferentes viagens poderão ficar alojados na casa de visitantes
do PEIG.  Caso haja mais interessados em participar, ficarão hospedados
em pousadas da Vila do Abraão, mas deverão contribuir, com o projeto,
pagando pelas suas acomodações.

Temos programadas mais cinco expedições mensais até o final do ano:
Julho – 23 a 25               Setembro – 10 a 12            Outubro – 8 a 10
Novembro – 19 a 21       Dezembro – 10 a 12

Os interessados devem entrar em contato conosco por email ou
telefone. Até agora 19 sócios da OrquidaRio já participaram das cinco
viagens que fizemos. É importante que estejam em boa forma física
para as longas e íngremes caminhadas pela linda Ilha Grande.

No momento está sendo elaborado o relatório a ser entregue a
San Diego County Orchid Society e o mesmo estará disponível no site
da OrquidaRio.

relacionamento entre suas iguais visando o fortalecimento da orquidofilia
em nosso estado.

Com as entidades unidas, um calendário estadual de exposições
organizado e um quadro de juizes atuantes teremos, com certeza,
maior representatividade junto a outros grupos orquidófilos, atraindo,
possivelmente, maiores incentivos externos. Trabalhando juntos para
a conservação e recuperação dos “habitats” estaremos dando uma
grande contribuição à orquidofilia brasileira.

Uma Orquidofilia engrandecida por entidades coirmãs, unidas em
torno de um foco comum e congregando um número cada vez maior
de pessoas. Cabe às entidades e seus sócios incentivarem a troca de
informações técnicas e experiências pessoais, eventos, passeios,
visitas e participações em exposições.

Esse é nosso pensamento para o engrandecimento da Orquidofilia
brasileira.

Ricardo de Figueiredo Filho
Presidente da OrquidaRio
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Reciclagem: Plantio de Orquídeas em
Garrafas PET

 Sylvio Rodrigues Pereira e Carlos Manuel de Carvalho

Existem várias maneiras de usar garrafas “PET” para a confecção
de vasos, objetivando o cultivo de orquídeas. As a apresentadas a
seguir são simples e dão ótimos resultados. Podem ser feitos vasos
comuns ou vasos especificamente elaborados para uso em orquídeas
que necessitam de muita água. Neste caso, fazemos um verdadeiro
cultivo hidropônico.

O primeiro passo consiste em cortar a garrafa ao meio, no sentido
transversal. Usem as garrafas incolores, que deixam as raízes à
mostra, recebendo luz. As garrafas lisas não devem ser usadas. As
que têm reentrâncias são as melhores, pois se deformam menos e
são mais resistentes.

Como a PET é muito leve, deve-se colocar no vaso brita zero
lavada misturada com pedaços de isopor para formar o lastro, que
não fica em contato direto com as raízes. O corpo do vaso deve ser
furado na lateral um pouco acima do lastro servindo como dreno para
eliminar o excesso de água. Não fure o fundo do vaso. A água retida
mantém a umidade necessária à orquídea. Este é um bom sistema para
plantio de Catasetum.

O restante do vaso é preenchido com o substrato de sua preferência
e a planta é fixada da mesma maneira como se estivesse sendo
plantada num vaso comum. Um bom substrato que pode ser usado é
uma mistura de casca de pinus, carvão vegetal picado, pedacinhos de
isopor (que ajuda a arejar a mistura) e um pouco de brita zero para dar
peso e fixar melhor a planta. (figura 1)

DICAS DE CULTIVO

Outro tipo de vaso para utilização hidropônica, consiste na
utilização de um fundo de PET raso (dois dedos de altura) com vários
orifícios largos que permitam a passagem das raízes através deles.
Neste caso, o fundo é fixado no alto (boca) do vaso que ensinamos a
fazer abaixo (é como um vaso de dois andares) e não se usa substrato.
Apenas brita para lastro, deixando o orifício de drenagem bem alto,
permitindo que a água fique acumulada em bastante quantidade, mas
não chegue extravasar. Neste caso, as raízes acabam por procurar a
água e o cultivo se torna hidropônico verdadeiramente. ( figuras 2 e 3)
Neste tipo de vaso, também é possível colocar algum substrato na
parte superior, o que ajuda a fixar a planta, impede a postura de ovos
de mosquito no interior e ajuda na nutrição.(figura 4).

O ideal é que este tipo de vaso fique pendurado, pois dificulta o
ataque de insetos e outras pragas às plantas. Para isto, basta fazer
quatro furos na parte superior para a colocação do suporte, que pode
ser de arame, cabinho de telefone ou fio de nylon. Use um anel de
latinha de alumínio para fixar as alças do suporte.

Finalmente, podemos usar ainda a garrafa PET como mini estufa
para recuperar plantas desidratadas sem raizes viáveis.  Corta-se a
garrafa ao meio e na porção inferior, com uma fonte de fogo qualquer,
passa-se no bordo que em contato com o calor, curva-se para dentro,
permitindo que a parte superior encaixe na inferior (figuras 5 e 6).
Uma vez pronta, coloca-se a planta sem raízes dentro da PET tendo o
cuidado de antes introduzir no fundo, um punhado de substrato úmido,
que fará a saturação do ambiente com vapor d´água impedindo que a
planta continue a desidratar, dando-lhe tempo de emitir novas raízes e
brotos.

As ferramentas para a confecção dos vasos são: Tesoura, alicate
e ferro de solda (para fazer os furos). Simples, não?

EXPOSIÇÕES QUE ORGANIZAMOS E PARTICIPAMOS
Foi muito comentada pelos participantes a desenvoltura do nosso

Presidente diante da OrquidaRio.

17 e 18 de Abril -
Exposição de Orquídeas de Niterói, realizada pela ASSON, em
Camboinhas, na Sede da SOBRECAN. Nossas plantas premiadas foram:
Melhor planta da Exposição e 1º lugar Oncidium: Oncidium lanceanum,
cultivo de Patrícia Tanure; 1º lugar de “Outras Espécies”: Maxillaria
reichenbachiana, de M. do Rosário de A. Braga e 2º lugar Phalaenopsis:
Phalaenopsi bellina, de Fernando Setembrino.

18 a 20 de junho -
Exposição de Rio Claro – Círculo Rioclarense de Orquidófilos – Rio
Claro, SP.  Nossas Plantas pontuadas foram:
de Maria do Rosário de A. Braga - 1 - Scutiaria hadwenii – 5 pontos; de
Fernando Setembrino – 1 - Odontocidium Tiger Crow Goldem Gril – 5
pontos; 2 - Lc. El Cerrito x L. cinnabarina – 4 pontos; 3 - Zigopetalum
Advance Australia “Calembi” – 4 pontos; de Diávelo Lecy da Silva – 1
– B. digbyana x L. tenebrosa Ellen – 4 pontos.

No final do 1º trimestre deste ano, 12 pessoas se
associaram à OrquidaRIo, sendo cinco durante  a Exposição

de Orquídeas no Jardim e os demais por indicação de sócios e através
do site.

Em 2010 foi criada a categoria sócio Pessoa Jurídica e tivemos
adesão de todos os Orquidários que participaram da Exposição.

Neste período, enviamos um total de 44 boletos de cobrança de
anuidade e agradecemos muito aos 27 sócios que fizeram o pagamento.
Aos sócios que ainda não efetivaram sua anuidade, enviaremos carta
com o objetivo de lembrar que esta contribuição será de grande valia
para a manutenção da Associação.

CAMPANHA DE SÓCIOS

30 a 02 de maio - Exposição Orquídeas no Jardim,
no Jardim Botânico,  realizada pela OrquidaRio

Tema: Orquídeas da Ilha Grande, palestra do Renato Motta,
que mora na Ilha Grande, presença do diretor do Parque Estadual da
Ilha Grande e do Dr. Ron Kaufmann, chefe da Comissão de Conservação
da San Diego County Orchid Society.

Os dois gostaram muito do que ouviram  e viram. Tivemos Palestras,
atividades infantis, Oficina de Cultivo, e Cursos de Iniciação à
Orquidofilia.

Premiações: Planta Campeã: Paphiopedilum Voodoo Magic x
Paphiopedilum Wiston Churchill – Aranda; Planta Vice-Campeã:
Miltassia Natália - Orquidário Colibri; Melhor Cultivo: Miltassia Natália-
Orquidário Colibri; Melhor Oncidinae: Miltassia Natália - Orquidário
Colibri; Melhor Híbrido do Grupo Laelinae: Bc..Pastoral ‘Innocense’ –
Aranda; Melhor Espécie Laelinae: Laelia ancepes – Aranda; Melhor
Espécie Oncidinae: Grobya amherstiae - Orquidário Colibri; Melhor
Espécie Sarcantinae: Doritis pulcherrima ‘Splash’ – Florália.

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Figura 6
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Palestras nas Nossas Reuniões

25/03 – “Construção e Manutenção de um Site Temático em
Orquídeas”, por Sergio Araujo, um dos organizadores do site
“Brazilian Orchids”.

Este é um dos sites mais premiados do Mundo e o palestrante nos
levou por uma “viagem” através dos diversos ítens que estão
atualmente “on line”.  Todo o trabalho de pesquisa de conteúdo é feito
por Delfina de Araújo, sendo que Sergio é responsável por torná-lo
visualmente atraente para os visitantes. Além disto, todas as imagens
vinculadas às diferentes espécies também são dele.  É importante que
o site seja sempre atualizado, para que as pessoas sempre tenham
interesse em verificar as novidades.  As diversas edições do boletim
“Orchid News”, que fazem parte do site, contribuem para torná-lo
mais interessante.  Itens interativos também são importantes e foram
introduzidos.  Por tudo isto, o site bilíngüe “Brazilian Orchids” já
alcançou o impressionante número de quase um milhão e trezentas
visitas e já recebeu inúmeros dos mais importantes prêmios
internacionais, incluindo a Medalha de Ouro e o Troféu Grand Prix de
Melhor Site Amador de Orquídeas, recebido durante a 18ª Conferencia
Mundial de Orquídeas em Dijon, França, em 2006.

08/04 – “Semeando o Belo”, vídeo produzido da OrquidaRio,
sobre Técnicas de Semeadura de Orquídeas “in vitro”, comentado por
Carlos Manoel de Carvalho, ex Vice-Presidente da Orquidário.  A
semeadura de orquídeas pode ser feita em casa, desde que sejam
obedecidos alguns cuidados de higiene do ambiente.  Os momentos
mais críticos são da lavagem das sementes em solução desinfetante
e da introdução das mesmas em frascos, que já devem estar
previamente esterilizados. (este vídeo está à disponível na OrquidaRio,
por $20,00).

22/04 – Não houve reunião
13/05 – Reunião Social
27/05 – “Cultivo de Orquídeas em Alta Umidade Ambiente”,

por César Cherem, Presidente do Círculo Orquidófilo de Juiz de Fora.
Nosso palestrante, através de belas fotos, nos apresentou seu

cultivo. Suas estufas, do tipo Holambra, tem dois tetos, o inferior de
plástico agrícola de 150 micra, distando 40 cm do outro, de sombrite de
50% de luminosidade.

Estão localizadas em um terreno com riachos encachoeirados,
paredes de eras, em local muito úmido. Assim ocorre muito limo, tornando
seus sombrites laterais totalmente verdes, bem como os vasos, as
folhas e o chão. O teto é mantido limpo para permitir a claridade, lavado
anualmente.

As estufas novas, chamadas de estéreis por não apresentarem
uma umidade natural, constante, necessitam maior cuidado para
receberem as plantas, demoram cerca de um ano para formarem limo,
mantendo assim a umidade desejada.  Como substrato vem substituindo
o xaxim pelo composto de fibra de coco, carvão e brita. Usa também

esfagno para vasos coletivos. Osvasos usados são lavados com
cloro de piscina para esterilização.

No início do seu cultivo não tinha plástico sobre as plantas para o
controle das chuvas e por causa da alta umidade e do excesso de
regas, perdeu algumas plantas com fungos, lesmas e outras pragas.
Atualmente os vasos coletivos ficam emberçário com um sombrite a
mais, em vasos de barro ou em bandejas plásticas, para não perderem
as raízes quando forem individualizadas. Utiliza também tronquinhos
de café, que duram cerca de quatro anos, semi-serrados com varias
mudas fixadas por meia de seda, que são separadas depois de um
ano e então  plantadas em vasos individuais  de barro a partir do
tamanho 5x5 . Esse processo é usado principalmente em Cattleya
schilleriana e  C. walkeriana, podendo ser usada por inúmeras
espécies. Como adubo usa  Peters 20-20 20 semanalmente intercalada
com 15-5-15 + Ca Mg diluídos na caixa d’água em subdosagem. Usa
também saquinhos de adubo orgânico, torta de mamona ou bokashi
pendurados sobre os vasos ou cache- pot. Sua água de poço tem pH
6,3. Na época de inverno e seca, quando ocorre diminuição da umidade
do ar, rega o chão para aumentar ainda mais a umidade, pois assim
hidrata mais suas plantas do que com as regas. Como prevenção,
utiliza inseticida e fungicida, nas horas certas e sempre que preciso.
Para cochonilhas e algumas outras pragas limpa com escovinha e
aplica óleo mineral e faz semanalmente  monitoramento entre as plantas
para identificar possíveis problemas.

10/06 – Aniversário da OrquidaRio, comemoramos com uma
alegre festa de confraternização, os 24 anos de fundação da nossa
associação.

24/06 – “Viajando pelo Equador através das Orquídeas”,
por M. do Rosário de A. Braga.

Nossa palestrante falou sobre uma viagem que fez ao Equador em
julho de 2009, organizada pela “Orchid Conservation Alliance” (www.
orchidconservationalliance.org). As lindíssimas fotos mostradas foram
tiradas por Ron Kaufmann, chefe do comitê de conservação da San
Diego County Orchid Society.  A grande diversidade de ambientes
encontrada nos diferentes vales da cordilheira andina se reflete na
grande biodiversidade da flora e das orquídeas em especial.  A viagem
se iniciou em Quito e o grupo seguiu de ônibus por vários locais dos
Andes equatorianos, chegando até El Pangui, no lado amazônico.  O
grupo visitou algumas reservas criadas devido à riqueza de orquídeas
e também vários ambientes localizados ao longo das sinuosas estradas
do país. Uma característica do ambiente que chamou a atenção de
todos foi a abundância de água em todos os locais ricos em orquídeas.
A excursão teve como guias o pessoal do orquidário comercial
Ecuagenera e suas impressionantes instalações em Gualaceo também
foram visitadas.  Entre os gêneros que mais chamaram atenção pelo
número de espécies, foram: Epidendrum, Maxillaria, Sobralia,
Ellianthus e Phragmipedium – além de várias micro-orquídeas.

EVENTOS REALIZADOS

Exposições

06 a 08 de agosto – II Exposição de Orquídeas de Três Rios –
Três Rios – RJ
09 a 12 de setembro – 17ª Exposição de Orquídeas de Niterói –
ASSON (Associação de Orquidófilos de Niterói) – no Instituto Abel.
24 a 26 de setembro – “Orquideas na Primavera” – OrquidaRio –
Jardim Botânico do Rio de Janeiro –O nosso tema será uma homenagem
a Carlos Frederico Hoehne. Haverá julgamento da AOS.

Reuniões

08 de julho – Cultivo de Orquídeas em garrafas PET, por Sylvio
Rodrigues Pereira e Carlos Manuel de Carvalho, O Sylvio é nosso
Diretor Técnico e o Carlos Manuel foi nosso Vice-Presidente na  gestão
passada.
22 de julho – Registro Eletrônico de Orquídeas da Coleção, por
Sylvio Rodrigues Pereira

O QUE ESTÁ PARA  ACONTECER
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Expediente

Correspondência:
Rua Visconde de Inhaúma, 134/428  Centro - RJ
CEP 20091-000   Tel/Fax.: (21) 2233-2314
E-mail: orquidario@orquidario.org
Internet: www.orquidario.org

IMPRESSO

FLORAÇÃO DE INVERNO

Fomos convidados para assistir ao show “Outras Mulheres”
da nossa sócia Lenita Vianna, no Teatro Café Pequeno, no
Leblon, apresentação da Prefeitura do Rio, com participação de
Denilson Santos. Interpretaram diversas músicas e nos
encantamos com seu desempenho, mostrando ser uma excelente
cantora. Parabéns!

Neste período estão floridas diversas espécies de
Catasetum e de Oncidium, além de Encyclia decora e E.
odoratissima, Laelia anceps, L. crispa e L. perrinii, e algumas
Sophronitis. Mais orquídeas floridas neste período, procurem
em nosso site: www.orquidario.org

OUTRAS MULHERES

Editoras:
Editores: Lúcia de Mello Provenzano

Ricardo  de Figueiredo Filho
Revisor: Paulo Damaso Peres
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