
Luz
Agora ainda é fevereiro e os dias não somente clareiam mais, como também se 

tornam mais longos. A soma da luz do dia [duração da luz do dia x intensidade da 

luz] aumenta cada dia em dias claros. Isso significa que no cultivo de Phalaenopsis 

o cal já deve ser aplicado. Alguns produtores já fizeram isso em torno da semana 

6/7, aplicando apenas a metade da dosagem normal, no máximo. Em geral, pode-

-se afirmar que a aplicação da dosagem normal de cal tira pelo menos 50% de luz. 

Isso geralmente é aplicado na última semana de fevereiro/início de março. Esse 

método é um pouco “tudo ou nada”. Justamente a partir da semana 5/6, a radiação 

no dia já pode ser alta (demais) e portanto as telas devem proporcionar suficien-

te proteção. Especialmente em situações em que as nuvens e o sol se alternam, 

muitas vezes acontece que o controle climático atrasa um pouco, de maneira que 

ainda há picos de luz altos demais, o que pode causar queima na cultura. Espe-

cialmente quando esteve nublado durante alguns dias e de repente o tempo muda 

para dias claros e ensolarados. Então a mudança pode se provar ser grande demais. 

Para alguns produtores, isto tem sido a razão para antecipar o momento de aplicar 

o cal umas 2-3 semanas ou invés de em semana 9, como era de costume. Mas nes-

se caso o cal é aplicado menos pesado. Dependendo das condições climáticas em 

fevereiro e março, a camada de cal pode ter ficado mais fina devido à chuva, neve 

e/ou granizo, e é preciso aplicar uma segunda camada no final de março. Depois 

de aplicar o cal, as configurações da tela DEVEM ser ajustadas para evitar que a 

estufa se torna escura demais. Daí nesse caso o remédio se tornaria pior do que a 

doença [modo de dizer]. Se quiser fazer direito, as configurações da tela devem ser 

avaliadas semanalmente. Até o dia mais longo deverão ser aumentadas, e depois, 

diminuídas. Ficar de olho nas configurações da tela cada semana às vezes é esque-

cido! Uma verificação simples é quando você começa a piscar seus olhos por causa 

da luz, então a luminosidade exterior já está em torno de 10 mil lux (= 180 micro-

mol). 10 mil lux de luz artificial (SON-T) é cerca de 120 micromol. Um medidor-PAR 

na estufa fornece informação contínua do nível de luz.

Malato
Outro fator importante no próximo período são as diferentes somas de luz do 

dia a dia. Se o tempo estiver bom, com 6 moles ou mais, a planta utiliza seu 

malato rapidamente e começa a absorver CO
2
 já no início do dia. Isso pode ser 

observado ao verificar se as folhas se tornam mais murchas. Se, no dia seguin-

te, estiver escuro e portanto há menos luz disponível, nem todo o malato é uti-

lizado e ocorre uma forma de queima de folhas. Este efeito aumenta em abril 

e maio. Vemos isso em especialmente em certas espécies, quando deslocamos 

as plantas novas para um lugar escuro antes do meio dia. E isso já acontece 

quando colocamos elas num carrinho. As plantas que estão no lugar mais som-

brio têm mais dano. Em algumas espécies, isso também acontece quando você 

as embrulha antes do meio dia ou as coloca num carrinho ou no caminhão. 

Quando as plantas estiverem ricas em malato, elas são muito sensíveis a ma-

nuseio. Mais uma vez, vemos isso mais frequentemente num dia escuro depois 

de um lindo dia ensolarado, e também quando colocamos as plantas no escuro 

cedo demais. Vale a pena considerar aumentar, nos próximos meses, as somas 

de luz de maneira que as diferenças do dia a dia não se tornem muito grandes.

Umidade do ar
A umidade do ar parece ser uma história completamente independente disso, mas 

não é o caso. É um assunto fortemente subestimado. A partir deste período até 

meados de maio, a umidade no ar aberto pode estar extremamente baixa em cli-

ma ensolarado. Assim, com uma ligeira abertura da ventilação, o efeito sobre a UR 

[umidade relativa] já pode ser muito grande. Esse efeito é reforçado pelo aumento 

da luz. Em princípio, uma UR entre 60 e 75% é bom, mas deve-se lembrar que com 

temperaturas mais elevadas, a UR é maior e também no caso de maior luminosi-

dade! Em outras palavras, a 28 °C e 150 micromol de luz, uma UR de 70% é melhor 

que 60%. Se ficar ainda mais quente ou mais claro, 75% é melhor. Isso tem a ver 

com o VPD (Déficit de Pressão de Vapor), ou seja, diferença de pressão de vapor 

dentro e fora da folha. Além disso, durante este período do ano, é melhor aumentar 

a névoa um pouco, enquanto se deve inverter isso após o dia mais longo, quando o 

ar exterior é muito mais úmido. O clima também pode ser melhorado reduzindo a 

taxa de ventilação e/ou diminuir a fresta da tela transparente. Conclusão: se você 

estiver caminhando em uma estufa de Phalaenopsis, é normal suar um pouco.

Enchytraeus
Eles continuam a ser um problema considerável por enquanto. Estamos es-

perando por uma solução adequada, mas até agora existem apenas possibi-

lidades limitadas. A pesquisa ainda está em andamento e aparentemente há 

um avanço atraindo o mosquito em combinação com lâmpadas de captura. É 

primordial manter o substrato um tanto seco, especialmente nas primeiras 8 

semanas. Pode regar bem, mais depois deixar o substrato secar bem. Pior é a 

combinação de substratos grossos que permanecem úmidos. Então, é melhor 

deixar o substrato um pouco seco, de maneira que as raízes realmente saem 

dos plugs em busca de água. Especialmente quando é combinado com a boa 

aplicação de Hypoaspis. No início o crescimento atrasa um pouco, mas verifi-

camos que após essas 8 semanas, quando as plantas estiverem bem enraiza-

das e conseguem absorver mais água, há uma aceleração do crescimento. No 

final, isto não compensa o crescimento, mas faz com que o Enchytraeus pode 

ser mantido dentro dos limites, traz menos dano e não o tenta para um trata-

mento químico. Em substratos úmidos mas compactos há pouca divulgação 

de Enchytraeus, mas a maioria dos produtores tampouco está satisfeita com 

os substratos úmidos compactos. Afinal, é contra a natureza de epífitas. 

Phalaenopsis 
do inverno para a primavera!
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Tripes
Continue monitorar a praga de tripes. Isso se tornou um problema crescente 

nos últimos anos. Isto se aplica não somente ao cultivo de flores, mas também 

na fase do crescimento.

Leucocoprinus birnbaumii
Esse fungo parece estar de volta. Depois de colocar as plantas em potes, deve-

-se regar com Ortiva. É um remédio comprovado que funciona bem. Se tiver 

muitas plantas em potes com Leucocoprinus, você vai precisar elaborar um 

plano de ataque para se livrar dele. Isso significa que as mesas onde as plantas 

com este fungo permaneceram em potes precisam ser limpas. Especialmente 

quando foram observados esses cogumelos amarelo-dourados com guarda-sol 

pregado, a limpeza é muito importante. Comece então com material limpo, 

sob mesas limpas e use um desinfetante para as mesas usadas.
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Cymbidium & pragas!
Agora que o tempo fica mais ensolarado e o clima mais seco, a chance de en-

contrar a praga de ácaros aumenta. Especialmente no cultivo de Cymbidium 

deve-se tomar cuidado. Você mesmo conhece os tipos e locais na estufa da 

sua empresa onde os ácaros aparecem primeiro. Monitore o cultivo frequente-

mente e comece a tempo com o controle biológico. Os produtores que já estão 

lutando com isso há alguns anos sabem que depois de uns anos o controle de 

pragas se torna mais fácil do que quando começaram. Realmente leva duas 

temporadas antes que perceba que o controle biológico também funciona. 

Caso contrário, deve ser feito quimicamente. Em ambos os casos, o controle /

monitoramento continua necessário em todas as seções. Se seu problema for 

caramujos ou lesmas, comece a combatê-los assim que o tempo ficar mais 

quente. Isso já pode ser feito no final de março - início de abril, dependendo 

das condições externas. Manter a terra ao redor das plantas limpa, quer dizer 

sem ervas daninhas e sem resíduos de folhas, também ajuda para combater 

caramujos e lesmas.

Variedade tardia de Cymbidium
Provavelmente já foi aplicado cal na estufa onde se encontra a variedade tar-

dia. Dependendo das circunstâncias e o desgaste do cal, a aplicação deve ser 

repetida em abril, a fim de manter a temperatura diária suficientemente baixa.

Variedade precoce de Cymbidium
A variedade precoce de Cymbidium, que deve florecer antes do dia 1° de no-

vembro (semana 40 adiante) deve, entretanto, ter uma média diária de 20 

°C. Se tivermos uma primavera suave e ensolarada, isso acontece de maneira 

quase automática. No entanto, o final de março ainda pode trazer geadas e 

pode exigir aquecimento. Cuide também de uma boa UR, porque o ar quente 

e seco pode atrasar o florescimento do Cymbidium. Se você usar filmes AC 

[anti-condensação] nestas seções, trate de ventilar suficientemente para tirar 

a umidade. Dependendo das condições climáticas, esta tela deverá ser aberta 

no decorrer de março e possivelmente removida.

“ Leucocoprinu birnbaumii  
parece estar de volta”
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Atualização: Quase um ano atrás foram iniciadas as obras para o novo prédio 

da Floricultura no Brasil. Chuvas fortes causaram algum atraso no projeto mas 

agora estamos “fechados” e todos os equipamentos da Holanda estão sendo 

instalados. Temos orgulho em anunciar que as primeiras plantas entrarão na 

estufa em meados de abril! Aguardamos então ansiosamente a abertura do 

Floricultura Brasil em Holambra! A abertura será durante a feira Hortitec, na 

tarde de sexta-feira, 22 de junho de 2018. Gostaríamos muito se você pudesse 

planejar sua visita ao Hortitec de tal maneira para que você possa estar lá!

Por enquanto: Lembra-se da data: sexta à tarde, 22 de junho de 2018.

Novo prédio 
Floricultura Brasil

Agenda
Abertura oficial do World Horti Center  7 de março de 2018

Feira Sazonal 14 e 15 de março de 2018

California Spring Trials de 14 a 19 de abril de 2018

FlowerTrials de 12 a 15 de junho de 2018

Hortitec de 20 a 22 de junho de 2018

Abertura Floricultura Brasil 22 de junho de 2018

Royal FloraHolland Trade Fair de 7 a 9 de novembro de 2018

P.O. Box 100 1960 AC Heemskerk
Cieweg 13 1969 MS Heemskerk
The Netherlands

orchids@floricultura.com

T: +31 (0) 251-203060
F: +31 (0) 251-203061

www.floricultura.com
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Este ano, a Floricultura foi representada pela segunda vez na feira IPM em  

Essen. Mais uma vez, estávamos no salão 1 este ano, mas agora tivemos um 

lugar diretamente no caminho principal, então fomos fáceis de encontrar. 

Além do nosso sortimento existente, mostramos também diversas variedades 

que pretendemos apresentar no futuro. Isso resultou em discussões agradáveis 

com produtores interessados. De modo geral, para nós foi uma boa feira com 

bastante procuração de clientes e outras pessoas interessadas.

Sortimento
Como a maioria de vocês já devem saber, temos uma exposição permanente 

em nosso local P&D [Pesquisa e Desenvolvimento] Aqui, as plantas são regular-

mente substituídas, de maneira que sempre há algo novo a ser visto. Também 

realizamos uma rodada de inspeção a cada 2 a 3 semanas no local de P & D. 

Nessas ocasiões, os clones de teste são avaliados quanto ao desempenho do 

ramo, comprimento, tamanho da flor, planta, raízes e outros itens. Se uma 

variedade satisfaz às qualificações exigidas por nós e é aprovada, ela sempre 

será exibida em nossa exposição permanente. É por isso que convidamos você 

a visitar nosso local de P & D a intervalos regulares para ver essas variedades.
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