ORQUIDÁRIO CARLOS GOMES
Catálogo Fevereiro/2019
Imagens ilustrativas

Laelia purpurata: (Tamanho 3” – R$15,00)
1719 – Lp. semi-alba “418 Finho” x Lp. oculata “F75 Teti”
1727 – Lp. roxo-bispo “AK 1577” x Lp. roxo-bispo “Armínio”
1753 – Lp. ardósia “Minha Gilda” self

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”
1755 – Lp. tipo claro “Vera Cruz” x Lp. tipo “Obra-prima”
1766 – Lp. flâmea “Redondinha” x Lp. sanguínea “Vermelha”

Laelia purpurata: (Tamanho 4” – R$12,00)
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”
1390 – Lp. flâmea “682” X Lp. flâmea “Haetinger 884-51” ÚLTIMAS UNIDADES*
1392 – Lp. sanguínea “107 Otto” X Lp. tipo “Dany”
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”
1574 – Lp. alba “Finho” self
1588 – Lp. sanguínea 563 X Lp. rosada “673 Adori”
1591– Lp. sanguínea “F47” X Lp. flâmea “884-51”
1598 - Lp. tipo 1961 x Lp. sanguínea 1988
1601 - Lp. flâmea 681 x Lp. sanguínea F34
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1603 – Lp. josephinae “Evilério” self ÚLTIMAS UNIDADES*

Laelia purpurata: (Tamanho 4” – R$15,00)
1557 – Lp. venosa “Daniela” X Lp. sanguínea “Deschamps”
1564 – Lp. sanguínea “Charmosa” X Lp. tipo “Obra Prima”
1565 – Lp. flâmea “778 Escura #1-2011” X Lp. tipo “Obra Prima”
1721 – Lp. flâmea “787 Finho” x Lp. rubra “F47 Campeã Orleans”
1724 – Lp. tipo “128 BR” x Lp. oculata “F75 Teti”
1869 – Lp. vinicolor “F57 Finho” x Lp. sanguínea “F20 Finho”

Laelia purpurata: (Tamanho 4” – R$20,00)
1722 – Lp. ardósia “1404” x Lp. ardósia “F35 Montanha”
1726 – Lp. striata “1567 Fundo Claro” x Lp. striata “904 Redonda”
1747 – Lp. tipo “128 BR” x Lp. canhanduba “1846 Teti”
1757 – Lp. carnea “679 2011#1” x Lp. canhanduba “Canever”

Laelia purpurata: (Tamanho 4” – R$25,00)
1750 – Lp. semi-alba “Beluga” x Lp. semi-alba “Suprema”

Laelia purpurata: (Tamanho 4” – R$30,00)
1691 – Lp. roxo-bispo “VTF#2” x Lp. roxo-bispo “Finho”
1707 – Lp. semi-alba “341 Gomes” x Lp. semi-alba “Ana Clara”
1716 – Lp. tipo claro “343 Deschamps” x Lp. tipo claro “Magnífica”
1717 – Lp. semi-alba “Ana Clara” x Lp. tipo claro “Magnífica”
1737 – Lp. canhanduba “48 VTF” x Lp. canhanduba “764 CG”
1760 – Lp. semi-alba “Beluga” x Lp. tipo claro “Magnífica”

*Verificar disponibilidade e tamanho das plantas.
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Imagens ilustrativas

Cattleya leopoldii: (Tamanho 3” – R$10,00)
1404 – C. leopoldii tipo ”569 CG” X C. leopoldii cerúlea “Sander”

Cattleya leopoldii: (Tamanho 4” – R$12,00)
1229 – C. leopoldii alba “CG3” X C. leopoldii alba “1848”
1411 – C. leopoldii vinicolor “569 Finho” X C. leopoldii vinicolor “Pila” ÚLTIMAS UNIDADES*
1412 – C. leopoldii vinicolor “Pila” X C. leopoldii vinicolor “569 Finho” ÚLTIMAS UNIDADES*
1428 – C. leopoldii albina “663#1” X C. leopoldii albina trilabelo 4N
1430 – C. leopoldii albina “663#1” X C. leopoldii albina “663#2”
1431 – C. leopoldii albina “#2” X C. leopoldii albina “#1”
1436 – C. leopoldii tipo escuro “752” X C. leopoldii “Dark Princess” self
1437 – C. leopoldii “Black” X C. leopoldii “Dark Princess” self
1440 – C. leopoldii flâmea “130 Finho” X C. leopoldii albescens “Cetro” self
1448 – C. leopoldii semi-alba “Pintada” X C. leopoldii semi-alba “Esmeralda” ÚLTIMAS UNIDADES*
1452 – C. leopoldii tipo escuro “Chocolate” X C. leopoldii “Dark Princess” self
1626 – C. leopoldii rubra lisa “Jung Brut” self X C. leopoldii rubra redonda “815”

Cattleya leopoldii: (Tamanho 4” – R$15,00)
1415 – C. leopoldii lisa X C. leopoldii lisa “242”
1441 – C. leopoldii flâmea “815 Finho” X C. leopoldii semi-alba “Esmeralda”
1567 – C. leopoldii tipo escuro “Rexler#1” X C. leopoldii tipo escuro “Dark #2”ÚLTIMAS UNIDADES*
1568 – C. leopoldii tipo escuro “Dark” #1 X C. leopoldii tipo escuro “Dark” #2
1605 – C. lepoldii vinicolor “Bordeaux” self ÚLTIMAS UNIDADES*
1608 – C. leopoldii rubra ”1443 Escura” X C. leopoldii rubra ”815 Redonda”
1609 – C. leopoldii tipo escuro “Rexler” #2 X C. leopoldii tipo escuro “Dark” self
1625 – C. leopoldii flâmea “Deschamps” self

Cattleya leopoldii: (Tamanho 4” – R$20,00)
1607 – C. leopoldii semi-alba “663” #1 2001 X C. leopoldii semi-alba “Esmeralda”

*Verificar disponibilidade e tamanho das plantas.
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Imagens ilustrativas

Cattleya intermedia: (Tamanho 2” – R$10,00)
1680 – Ci. suave “Rosa Cruz” x Ci. suave “Jaqueline”

Cattleya intermedia: (Tamanho 3” – R$7,00)
1272 – Ci. marginata “Angelina Jolie” X Ci. Marginata “852” #1 ÚLTIMAS UNIDADES*
1530 – Ci. multiforme “Taturana” X Ci. multiforme ”Grande” ÚLTIMAS UNIDADES*
1679 - Ci. flâmea roxo-violeta “Finho II” x Ci. flâmea cerúlea “Santo Antônio”

Cattleya intermedia: (Tamanho 3” – R$10,00)
1261 - Ci. tipo “Milionária” X Ci. tipo “Magnífica”
1488 – Ci. alba “MH 2” X Ci. tipo “1756 EW”
1528 – Ci. tipo “1756 EW” X Ci. “522” melhor 2009
1681 – Ci. suave “Rosa” x Ci. suave “Finho”
1684 – Ci. vinicolor “1025” #1 2012 x Ci. vinicolor “Carmenere”

Cattleya intermedia: (Tamanho 3” – R$15,00)
1491 – Ci. alba “Relíquia” X Ci. albescens flâmea “867” #1

Cattleya intermedia: (Tamanho 4” – R$7,00)
1507 – Ci. alba X Ci. semi-alba oculata
1508 – Ci. cerúlea X Ci. semi-alba oculata
1509 – Ci. cerulea X Ci. sanguínea 715”
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”
1518 - Ci. alba “CG” X Ci. alba “Finho”
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1526 – Ci. flâmea “CD armada” X Ci. flâmea “Otto-Gramado”

Cattleya intermedia: (Tamanho 4” – R$10,00)
1096 – Ci. tipo “F14” X Ci. tipo “1756 EW”
1193 – Ci. puntata “CG” X Ci. maculata “Charmosa”
1194 – Ci. flâmea “La purpurata” X Ci. flâmea “Sensação” ÚLTIMAS UNIDADES*
1195 – Ci. rubra “Padre Vitus” X Ci. sanguínea “Eloir Fleck”
1199 – Ci. tipo “Xodozinho” X Ci. tipo “522 Redonda”
1201 – Ci. bergeriana vinicolor “CG1” X Ci. bergeriana vinicolor “Samoied”
1203 – Ci. vinicolor “212 Akira” X Ci. flâmea vinicolor “Bordeaux”
1204 – Ci. vinicolor “Carmenere” X Ci. flâmea vinicolor “Bordeaux”
1205 – Ci. tipo “Xodozinho” X Ci. tipo “Abusada”
1209 – Ci. marginata “Italiano” X Ci. tipo “742Finho” ÚLTIMAS UNIDADES*
1228 – Ci. oculata “Valentim” self
1260 - Ci. tipo “Milionária” X Ci. tipo “Claudio Deschamps”
1262 – Ci. flâmea vinicolor “Lisa” X Ci. vinicolor “Carmenere”
1263 - Ci. flâmea vinicolor “Lisa” X Ci. bergeriana vinicolor “Samoied”
1270 – Ci. bergeriana vinicolor “Samoied” self
1276 – Ci. tipo “1756 Finho” X Ci. marginata “Teti”
1278 – Ci ametista ”Akira” X Ci. ametista ”Flávio”
1279 – Ci. sanguínea “Finho” X Ci. rubra “Lajeado”
1280 – Ci. alba “Maneca” X Ci. flâmea cerulea “Finho”
1282 – Ci. albescens “1762” X Ci. concolor “Remy”
1283 – Ci. flâmea ”712” X Ci. tipo “Cláudio Deschamps”
1286 – Ci. tipo ”676 CG” x Ci. tipo “Claudio Deschamps”
1294 – Ci. tipo “Belíssima” X Ci. tipo “Feiticeira”
1296 – Ci. tipo “Estrela” X Ci. tipo “Belíssima”
1302 - Ci. tipo “Xodozinho” X Ci. tipo “1756 Ernesto Wahl”
1308 - Ci. tipo “Elegante“ X Ci. tipo “Cláudio Deschamps“
1310 – Ci. tipo “Xodozinho” X Ci. tipo “Milionária”
1316 – Ci. tipo “Xodozinho” X Ci. flâmea “La purpurata”
1317 - Ci. concolor "Esfera" x Ci. "Gomes"
1337 – Ci. flâmea cerúlea “Gralha Azul” X Ci. cerúlea “Blue Sky”
1340 – Ci. tipo “Estrela” X Ci. tipo “Esfera”
1496 – Ci. flâmea vinicolor “Lisa” X Ci. bergeriana vinicolor “Samoied”
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1503 - Ci. flâmea "1818" X Ci. sanguínea "715"
1504 – Ci. flâmea “1818 #1” x Ci. flâmea “1818 #2”
1505 - Ci. suave “1762” X Ci. suave “1484”
1516 – Ci. flâmea “712” x Ci. flâmea “1611 Sander”
1520 - Ci. concolor ”Pedrinho” self
1525 - Ci. flâmea vinicolor "CG1" x Ci. flâmea "Bordeaux"
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
1660 - Ci. flâmea cerúlea "1813" x Ci. roxo-bispo "Valentin"
1665 - Ci. flâmea vinicolor “Gramado” X Ci. flâmea “941”

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”
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”
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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”
1273 – Ci. marginata “529” #1 X Ci. marginata “852” #1
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"
1542 – Ci. suave “Carlos Gomes” self
1641 – Ci. suave "Rosalinda” X Ci. suave "Jaqueline”
1662 – Ci. tipo “1756 Finho” X Ci. marginata “668”
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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*Verificar disponibilidade e tamanho das plantas.
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$150,00 + 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.

8

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.

O envio das plantas é feito através da transportadora Jadlog e o prazo de
entrega varia dependendo da 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
estamos trabalhando 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
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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.
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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Cattleya intermedia
Laelia purpurata

Cattleya leopoldii
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