ORQUIDÁRIO CARLOS GOMES
Catálogo Julho/2020
Imagens ilustrativas

Laelia purpurata: (Tamanho 2” – R$10,00)
1721 – Lp. flâmea “787 Finho” x Lp. rubra “F47 Campeã Orleans”

Laelia purpurata: (Tamanho 2” – R$15,00)
1732 - Lp. canhanduba “F11” x Lp. canhanduba “1846”
1736 – Lp. flâmea “181 Be” x Lp. sanguínea “Priscila”
1971 – Lp. sanguinea (894 #1 x Evelin) x Lp. sanguinea “Priscila”
1882 – Lp. sanguinea “Estrela” x Lp. sanguínea “Priscila”
1887 – Lp. rubra “339 Joacir” x Lp. flâmea “339 #1”
1884 – Lp. sanguínea “Red Bull” 551 x Lp. sanguínea “Priscila”

Laelia purpurata: (Tamanho 3” – R$10,00)
1974 – Lp. canhanduba “Teti” 213 self

Laelia purpurata: (Tamanho 3” – R$15,00)
1392 – Lp. sanguínea “117 Otto” X Lp. tipo “Dany”
1710 – Lp. oculata “Pedreira 4N” self
1719 – Lp. semi-alba “418 Finho” x Lp. oculata “F75 Teti”
1727 – Lp. roxo-bispo “AK 1577” x Lp. roxo-bispo “Armínio”
1733 – Lp. russeliana “Finho” x Lp. semi-alba “285 CG”
1740 – Lp. flâmea “681” x Lp. sanguínea “Priscila”
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1744 – Lp. tipo “Dany” x Lp. sanguínea “Oswaldo 551”
1749 – Lp. sanguinea “Finho 34 #1” x Lp. sanguinea “770 Garopaba”
1838 – Lp. oculata “Pedreira 4N” x Lp. semi-alba “Memória Claudio Deschamps”
1865 – Lp. tipo “Cigano” x Lp. tipo “Obra Prima”
1872 – Lp. flâmea “Bela Vista” x Lp. sanguínea “Finho”
1883 – Lp. sanguinea “Otto #2” x Lp. sanguínea “Priscila”
1894 – Lp. tipo “Sabiá” x Lp. tipo claro “Águia”
1897 – Lp. semi-alba “Estrela Polar” x Lp. tipo claro “Águia”
1957 – Lp. tipo “327 Pedrinho” x Lp. tipo “1000 #1”
1958 – Lp. sanguínea “Natal” x Lp. sanguínea 107 “Otto”
1959 – Lp. flâmea “F05 #1” x Lp. sanguínea “Bárbara”
1972 – Lp. flâmea “5533 #1” x Lp. sanguínea “Priscila”
2004 – Lp. roxo-bispo “Armínio” x Lp. roxo-bispo “Sérgio”

Laelia purpurata: (Tamanho 3” – R$20,00)
1712 – Lp. striata ardósia “1463 AK #1” x Lp. striata ardósia “Minha Gilda” self
1728 – Lp. roxo-bispo “VTF” x Lp. roxo-bispo “Armínio”
1751 – Lp. tipo claro 658-2012 x Lp. tipo claro “Magnífica”
1754 – Lp. tipo claro 758-2012 x Lp. tipo claro “Magnífica”
1753 – Lp. ardósia “Minha Gilda” self
1755 – Lp. tipo claro “Vera Cruz” x Lp. tipo “Obra-prima”
1766 – Lp. flâmea “Redondinha” X Lp. sanguínea “Vermelha”
1890 – Lp. flâmea “Coralina” 681 x Lp. flâmea “EW” 681
1900 – Lp. sanguínea “Aparecida” x Lp. sanguínea “Priscila”
1976 – Lp. striata “AK” 1808 x Lp. sanguínea “Priscila”
1977 - Lp. sanguínea “Red Monday Otto” x Lp. sanguínea “Priscila”

Laelia purpurata: (Tamanho 4” – R$15,00)
1233 – Lp. flâmea “Paixão x Pequena” X Lp. sanguínea “107 Otto”
1353 – Lp. atro “155 Deschamps” self
1386 - Lp. flâmea “Ewelin” X Lp. flâmea “Haetinger 884-51”
1548 – Lp. semi-alba “341 Gomes” X Lp. tipo claro “Campeã Floripa 2011”
1552 – Lp. semi-alba “Ana Clara” X Lp. semi-alba “341 CD ótima”
1557 – Lp. venosa “Daniela” X Lp. sanguínea “Deschamps”
1588 – Lp. sanguínea 563 X Lp. rosada “673 Adori”
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1598 - Lp. tipo 1961 x Lp. sanguínea 1988
1601 - Lp. flâmea 681 x Lp. sanguínea F34
1724 – Lp. tipo “128 BR” x Lp. oculata “F75 Teti”
1738 – Lp. sanguinea “1961 Finho” x Lp. sanguinea “Priscila”
1747 – Lp. tipo “128 BR” x Lp. canhanduba “1846 Teti”
1869 – Lp. vinicolor “F57 Finho” x Lp. sanguínea “F20 Finho”
1886 – Lp. rubra “Joacir” x Lp. sanguinea “Priscila”

Laelia purpurata: (Tamanho 4” – R$20,00)
1750 – Lp. semi-alba “Beluga” x Lp. semi-alba “Suprema”
1862 – Lp. tipo 980 #1 x Lp. tipo “Obra Prima”
1889 – Lp. rubra “Coralina” x Lp. sanguinea 107 “Aparecida”
1895 – Lp. semi-alba “Estrela Polar” x Lp. semi-alba “Memória Claudio Deschamps”

Laelia purpurata: (Tamanho 4” – R$30,00)
1707 – Lp. semi-alba “341 Gomes” x Lp. semi-alba “Ana Clara”
1708 – Lp. oculata canhanduba “CG” self
1716 – Lp. tipo claro “343 Deschamps” x Lp. tipo claro “Magnífica”
1760 – Lp. semi-alba “Beluga” x Lp. tipo claro “Magnífica”
1986 – Lp. striata “AK” 1808 X Lp. sanguinea “Natal”

*Verificar disponibilidade e tamanho das plantas.
**Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
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Imagens ilustrativas

Cattleya leopoldii: (Tamanho 2” – R$10,00)
1841 – C. leopoldii cerúlea “Aurora Boreal” X C. leopoldii cerúlea “Gralha Azul”
1899 – C. leopoldii tipo escuro “Marrom #1” X C. leopoldii tipo escuro “Olímpia II”

Cattleya leopoldii: (Tamanho 3” – R$10,00)
1767 – C. leopoldii tipo “569” X C. leopoldii flâmea “130 Finho”

Cattleya leopoldii: (Tamanho 3” – R$12,00)
1901 – C. leopoldii tipo escuro “Zumbi” X C. leopoldii tipo escuro “Olímpia II”

Cattleya leopoldii: (Tamanho 4” – R$12,00)
1430 – C. leopoldii albina “663#1” X C. leopoldii albina “663#2”

Cattleya leopoldii: (Tamanho 4” – R$15,00)
1441 – C. leopoldii flâmea “815 Finho” X C. leopoldii semi-alba “Esmeralda”

*Verificar disponibilidade e tamanho das plantas.
**Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio.
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Imagens ilustrativas

Cattleya intermedia: (Tamanho 2” – R$10,00)
1798 – Ci. cerúlea “Vitória” X Ci. cerúlea “Dona Lú”
2024 – Ci. orlata “884 #1” X Ci. orlata “1028 Montanha”

Cattleya intermedia: (Tamanho 3” – R$10,00)
1509 – Ci. cerulea X Ci. sanguínea 715”
1528 – Ci. tipo “1756 EW” X Ci. “522” melhor 2009
1679 - Ci. flâmea roxo-violeta “Finho II” x Ci. flâmea cerúlea “Santo Antônio”
1680 – Ci. suave “Rosa Cruz” x Ci. suave “Jaqueline”
1681 – Ci. suave “Rosa” x Ci. suave “Finho”
1684 – Ci. vinicolor “1025” #1 2012 x Ci. vinicolor “Carmenere”
1694 – Ci. tipo “987 #2” X Ci. tipo “Claudio Deschamps”
1816 – Ci. tipo “2052 Nelson” X Ci. tipo “743 CG”
1852 – Ci. tipo “987 Santa Fé” self

Cattleya intermedia: (Tamanho 4” – R$10,00)
1193 – Ci. puntata “CG” X Ci. maculata “Charmosa”
1204 – Ci. vinicolor “Carmenere” X Ci. flâmea vinicolor “Bordeaux”
1205 – Ci. tipo “Xodozinho” X Ci. tipo “Abusada”
1228 – Ci. oculata “Valentim” self
1260 - Ci. tipo “Milionária” X Ci. tipo “Claudio Deschamps”
1262 – Ci. flâmea vinicolor “Lisa” X Ci. vinicolor “Carmenere”
1276 – Ci. tipo “1756 Finho” X Ci. marginata “Teti”
1278 – Ci ametista ”Akira” X Ci. ametista ”Flávio”
1280 – Ci. alba “Maneca” X Ci. flâmea cerulea “Finho”
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1282 – Ci. albescens “1762” X Ci. concolor “Remy”
1283 – Ci. flâmea ”712” X Ci. tipo “Cláudio Deschamps”
1296 – Ci. tipo “Estrela” X Ci. tipo “Belíssima”
1316 – Ci. tipo “Xodozinho” X Ci. flâmea “La purpurata”
1337 – Ci. flâmea cerúlea “Gralha Azul” X Ci. cerúlea “Blue Sky”
1340 – Ci. tipo “Estrela” X Ci. tipo “Esfera”
1503 - Ci. flâmea "1818" X Ci. sanguínea "715"
1504 – Ci. flâmea “1818 #1” x Ci. flâmea “1818 #2”
1510 – Ci. suave “131” X Ci. alba “Otto”
1512 – Ci. alba “132 Ak” X Ci. alba 380 “Otto”
1517 – Ci. concolor “117 Ak” X Ci. concolor “Otto”
1520 - Ci. concolor ”Pedrinho” self
1525 - Ci. flâmea vinicolor "CG1" x Ci. flâmea "Bordeaux"
1526 – Ci. flâmea “CD armada” X Ci. flâmea “Otto-Gramado”
1532 – Ci. aquinii alba “Rafael” x Ci. albescens “Rafael”
1531 – Ci. oculata #1 x Ci. oculata #2
1533 – Ci. oculata #2 x Ci. oculata ”742 CG”
1534 – Ci. flâmea “Cheia” x Ci. flâmea “Otto-Gramado”
1535 - Ci. multiforme "Sol nascente" x Ci. multiforme "Taturana"
1537 - Ci. vinicolor "Bordeaux" x Ci. vinicolor "Carmenere"
1538 – Ci. cerúlea “Lú” x Ci. puntata cerúlea “Suzuki”
1540 – Ci. cerúlea “Cote D’Azur” x Ci. puntata cerúlea “Suzuki”
1543 – Ci. suave “Kurt 4N” self
1544 - Ci. tipo "Xodozinho" x Ci. tipo “Figueirinha II” (repetição 742)
1655 – Ci. tipo “652” #1 X Ci. tipo “652” #2
1659 - Ci. orlata 941 X Ci. flâmea vinicolor “Finho”
1665 - Ci. flâmea vinicolor “Gramado” X Ci. flâmea “941”
1695 – Ci. tipo “1756 EW” X Ci. tipo “Feiticeira”

Cattleya intermedia: (Tamanho 4” – R$12,00)
1277 – Ci. tipo “1756 Finho” X Ci. tipo “1756 Valentin”
1295 – Ci. tipo “Feiticeira” X Ci. tipo “Belíssima”
1301 – Ci. vinicolor “Carmenere” X Ci. bergeriana vinicolor “Samoied”
1307– Ci. tipo “Dona Lú” X Ci. tipo “Claudio Deschamps”
1311 – Ci. tipo “Figueirinha II” X Ci. tipo “Claudio Deschamps”
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1312 – Ci. vinicolor “Carmenere” X Ci. tipo “Claudio Deschamps”
1315 – Ci. tipo “Belíssima” X Ci. tipo “Esfera”
1318 – Ci. marginata cerúlea “CG” X Ci. tipo “Claudio Deschamps”
1329 – Ci. tipo “740” #1 – 2010” X Ci. tipo “Belíssima”
1339 – Ci. cerúlea “Estrela Azul” X Ci. tipo “Claudio Deschamps”
1485 – Ci. tipo “Dona Lú” X Ci. tipão “Wagner”
1490 – Ci. alba “Genésio” X Ci. tipo “1756 EV”
1511 – Ci. tipo “1756 Finho” X Ci. sanguínea “715 Finho”
1514 – Ci. oculata “937” X Ci. oculata “Finho”
1527 – Ci. tipo “1756 EW” X Ci. tipo “Figueirinha II”
1545 – Ci. flâmea “La purpurata” X Ci. tipo “Figueirinha II” - repetição 688
1661 – Ci. tipo “1756 Finho” X Ci. orlata “1779 Celio”
1666 – Ci. flâmea vinicolor “Gramado” X Ci. vinicolor “132”

Cattleya intermedia: (Tamanho 4” – R$15,00)
1200 – Ci. tipo “Belíssima” X Ci. tipo “Esfera”
1300 – Ci. tipo “Figueirinha II” X Ci. tipo “Magnífica”
1309 – Ci. tipo “1756 Ernesto Wahl” X Ci. tipo “Magnífica”
1499 – Ci. suave “#2” x Ci. suave “Carlos Gomes”
1521 - Ci. marginata "852" X Ci. marginata "652"
1683 – Ci. flâmea cerúlea “Primavera” X Ci. flâmea cerúlea “Iratins”
1686 – Ci. tipo “653” #1-2012 X Ci. tipo “Magnífica”

Cattleya intermedia: (Tamanho 4” – R$20,00)
1500 – Ci. tipo “Esfera” X Ci. tipo “Feiticeira”
1529 - Ci. orlata "16#2" X Ci. orlata "16#1"
1536 – Ci. vinicolor “Carmenere” self
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Cattleya walkeriana: (Tamanho 2” – R$20,00)
1789 – C. walkeriana tipo “A15 Gomes” X C. walkeriana cerúlea “A15 Aurora Boreal”
1930 – C. walkeriana semi-alba “546 Finho” X C. walkeriana semi-alba “Nalo x Tóquio”
1983 – C. walkeriana cerúlea “Everest” X C. walkeriana cerúlea “A15 Aurora Boreal”
1998 – C. walkeriana cerúlea “A15 Aurora Boreal” X C. walkeriana tipo “A15 Retoque
Divino”
2014 – C. walkeriana cerúlea “Safira x Rafael” X C. walkeriana cerúlea “Lago Azul”
2019 – C. walkeriana tipo “Lina Juliato” X C. walkeriana tipo “A15 Retoque Divino”
2021 – C. walkeriana cerúlea “Lago Azul” X C. walkeriana tipo “A15 Retoque Divino”
2022 – C. walkeriana tipo “604 #2” X C. walkeriana tipo “A15 Gomes”
2023 – C. walkeriana tipo “A15 Gomes” X C. walkeriana tipo “Lina Juliato”

Outras espécies:
1248 – C. guttata cerúlea “Monte Verde” self (Tamanho 5” – R$ 15,00)
1256 – C. labiata amesiana “Márcia Regina” X C. labiata roxo-bispo “Gabriela” (Tamanho
4” – R$ 20,00)
1254 – C. labiata cerúlea “CG” X C. labiata cerúlea “Panelas” (Tamanho 4” – R$ 20,00)
1422 – C. guttata cerúlea X C. guttata cerúlea (Tamanho 5” – R$ 15,00)
1464 – C. guttata cerúlea “Finho” self (Tamanho 5” – R$ 15,00)
1648 – C. granulosa “Jaqueline” X C. granulosa “Linhares” (Tamanho 3” – R$ 15,00)
1858– C. labiata tipo escuro “Assungui” self (Tamanho 2” – R$ 15,00)
1914 – Angraecum sesquipedale “Valerie” self (Tamanho 4” – R$ 20,00)
1928 – C. labiata amesiana “Márcia Regina 4n (Angerer)” self (Tamanho 3” – R$ 30,00)
1992 – C. schroederae “PCA” x C. schroederae “Della Vechia” (Tamanho 3” – R$ 15,00)

*Verificar disponibilidade e tamanho das plantas.
**Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio.
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Como comprar?
Os

pedidos

poderão

ser

feitos

pelo

e-mail:

vendas@orquidariocarlosgomes.com.br ou através da nossa página no facebook:
https://www.facebook.com/orquidariocarlosgomes
É necessário informar o código do cruzamento e quantidade de exemplares.
Como o exemplo abaixo:
1542 (cruzamento/código) – 2 (quantas unidades deseja)
1542 – 2
1500 - 1
.
.
O valor mínimo para compras online é de R$200,00 + frete. O frete grátis é
válido para compras de seedlings (mudas) acima de R$500,00 e entregue nas regiões
Sul e Sudeste.
Todos os pedidos serão acompanhados de nota fiscal eletrônica, por isso os
clientes devem informar o seu CPF ou CNPJ no ato da compra. Não serão feitas
substituições de plantas esgotadas sem a aprovação prévia do cliente. As plantas
serão separadas/reservadas após o pagamento e envio do comprovante.

Condições de envio
As plantas são enviadas sem vaso e substrato (raízes nuas) (foto abaixo) em
caixa de papelão reforçado. O envio é realizado toda segunda-feira, caso o
pagamento seja feito neste dia ou no domingo ele será despachado na próxima
segunda-feira. O valor do frete será incluso no valor total do pedido.
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O envio das plantas é feito através da transportadora Jadlog e o prazo de
entrega varia de acordo com a localidade, o valor do frete e prazo de entrega será
informado juntamente ao orçamento das plantas.

ATENÇÃO!
Conforme a Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978, que regula os direitos e
obrigações concernentes ao Serviço Postal e ao Serviço de Telegrama em todo o
território nacional, os Correios não aceitam nem entregam plantas vivas. Portanto, não
trabalhamos com os serviços de Sedex e PAC dos Correios.

Link para acessar a Lei nº 6.538: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6538.htm

Condições de pagamento
O pagamento deverá ser realizado através de depósito ou transferência
bancária (Banco do Brasil), ou em até 6x sem juros no cartão de crédito. Para
pagamento com cartão de crédito é feito o envio de uma solicitação de pagamento por
e-mail e o cliente pode realizá-lo online, através do site PagSeguro.

Tamanhos das plantas disponíveis
O tamanho das plantas disponíveis no catálogo é classificado conforme o tempo
que a planta passou fora das bandejas coletivas (figuras abaixo).

Por exemplo:
Tamanho 1” – plantas que estão a 1 ano (aproximadamente) fora das bandejas.
Tamanho 2” – plantas que estão a 2 anos (aproximadamente) fora das bandejas.
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Tamanho 3” – plantas que estão a 3 anos (aproximadamente) fora das bandejas.
Tamanho 4” – plantas que estão a 4 anos (aproximadamente) fora das bandejas.
*Lembramos que os valores das mudas variam em relação ao seu tamanho e
cruzamento.
*Não comercializamos plantas no tamanho 1”.
É importante lembrar que o tempo para floração depende da espécie e principalmente
do cultivo, as Cattleya são mais precoces e tendem a florir mais rápido.
*Tempo para floração:
Tamanho 3” – 3 a 4 anos;
Tamanho 4” – 1 a 2 anos;
Tamanho 5” – 1 ano ou menos.
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