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Co jsou orchidejeCo jsou orchideje  

čeleď vstavačovité – Orchidaceae 
> 26 000 druhů (největší) 
rostoucích takřka všude 
 



Semena orchidejíSemena orchidejí  

Ophrys kotschyi 

- jedna z nejmenších 
- nejpočetnější 



  
  

semenasemena  

Epipactis helleborine 
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- nediferencované embryo 
- bez endospermu  



  
  

Klíčící semenoKlíčící semeno  

Erycina pusilla 

protokorm 
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klíčící semenoklíčící semeno  
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protokorm 
 

Duckeella alticola 



  
  

protokormprotokorm  

Pseudorchis albida 
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MykorhizaMykorhiza  

Dectylorhiza majalis + Ceratobasidium 



výsev semen v umělých podmínkáchvýsev semen v umělých podmínkách  
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Dactylorhiza majalis 



živná půda (médium)živná půda (médium)  
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Cypripedium flavum 



in in vitrovitro  (kontaminace)(kontaminace)  
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Orchis punctulata Cypripedium flavum 



semenáče semenáče ––  „„vylahvovánívylahvování“ “   

Anacamptis morio 



výsev semen v umělých podmínkáchvýsev semen v umělých podmínkách  

in vivo:  k mateřské rostlině (nejstarší)  

 inokulovaný substrát 

in vitro:  asymbiotické kultury (nejčastější) 

 symbiotické kultury 

 

 

 

 

baňky, zkumavky, různé skleničky, kelímky, petriho misky, pytlíky… 

laboratoř 



problémy výsevů problémy výsevů in in vitrovitro  

- některé druhy neklíčí 

 

- některé druhy dále nerostou in vitro 

 

- některé druhy hynou při převodu ex vitro 

 

- drahé, pomalé 



Pomalý ontogenetický vývojPomalý ontogenetický vývoj  

4 roky  7 let   15 let 

500 Kč  1300 Kč  … 
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Výhoda Výhoda in in vitrovitro  ––  obrovský potenciálobrovský potenciál  

Dactylorhiza bohemica, C1 



MykorhizaMykorhiza  

> 90 % cévnatých rostlin 



„autotrofní“ orchideje„autotrofní“ orchideje  

Orchis millitaris 



kultivacekultivace  



„snadno“ kultivovatelné orchideje„snadno“ kultivovatelné orchideje  

O. leochroma Anacamptis morio 



„snadno“ kultivovatelné orchideje„snadno“ kultivovatelné orchideje  

Herminium monorchis Dactylorhiza majalis 



obtížné obtížné in in vitrovitro  

Listera ovata Epipactis palustris 



EpiparazitickéEpiparazitické  orchidejeorchideje  

vazba na konkrétní druhy stromů  

Jan Ponert Epipactis leutei 



EpiparazitickéEpiparazitické  orchidejeorchideje  

Jan Ponert Epipactis helleborine Epipactis pontica 



EpiparazitickéEpiparazitické  orchidejeorchideje  

Jan Ponert Cephalanthera damasonium Cephalanthera rubra 



Corallorhiza trifidaCorallorhiza trifida  
korálice trojklaná 

Calypsoeae 
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Neottia nidusNeottia nidus--avisavis  
hlístník hnízdák 

Neottieae 
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Kultivovat lze jen některé orchidejeKultivovat lze jen některé orchideje  

- luční většinou snadné 

 

- epiparazitcké většinou „nemožné“ 

 

- horské druhy nelze v nížinách 



„všeho moc škodí“„všeho moc škodí“  

Cypripedium calceolus Hammarbya paludosa 



DěkujiDěkuji  za za pozornostpozornost  
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