
Fungo em flores de orquídeas

A partir de meados de julho até o começo de setembro podem surgir Botrytis 

ou ferrugem nas flores da Phalaenopsis e também no Cymbidium em floração 

precoce. Isso depende das condições climáticas.

O Botrytis ocorre quando as temperaturas exteriores de dia são altas e de noi-

te mais baixas, especialmente quando esta diferença de temperatura é grande. 

Com a temperatura exterior mais baixa há mais irradiação, com o que a flor 

esfria mais rapidamente do que a temperatura  ambiente. Especialmente as 

flores brancas podem então estar a uma temperatura de ½ - 1°C mais baixa do 

que a temperatura ambiente. Assim há condensação sobre as flores. 

Água boa e limpa
Muito importante no cultivo de orquídeas

Quando a umidade relativa do ar está a 99% durante 6 horas, isso acarreta sem-

pre Botrytis. A temperatura da flor fica abaixo do ponto de orvalho ou ponto de 

condensação. Ao serem medidas as temperaturas das folhas, tenha em mente 

que a temperatura das flores está ½ - 1°C mais baixa. Na maioria das vezes a flor 

chega a um nível superior ao do cultivo, com o que se esfriará mais rapidamente 

do que as folhas. Além disso, as flores de cores mais escuras esfriam um pouco 

menos do que as brancas. Por isso os problemas se manifestam normalmente 

só nas flores brancas.

A solução é o uso maior da rede para que a irradiação (e, portanto o resfriamen-

to) se torne menor fechando uma ou duas telas de proteção com abertura.

A ferrugem surge com maior facilidade em um Cymbidium devido aos açúcares 

presentes nos ramos e flores que são uma fonte de alimentação para este fungo. 

Aqui desempenham igualmente um papel importante a umidade relativa do ar 

e a temperatura. O truque é um bom produto para estimular a secagem depois 

da rega.

Desinfestação com cloro

No cultivo da Phalaenopsis usa-se entre outros produtos o cloro para reduzir a 

infestação com fungos e bactérias. Quando a intensidade destes não é demasi-

ado grande, não há problemas.

Os cultivadores de outras orquídeas podem ter igualmente a tendência a utilizar 

esse produto no seu cultivo. Nós não recomendamos isto.

A inconveniência disso foi comprovada durante provas com um produto à base 

de cloro, a saber dióxido de cloro em híbridos jovens de Miltonia, Nelly Isler 

e Odontoglossum em bandejas de 52 orifícios. Elas mostram pontos de folhas 

queimadas e um crescimento menor.
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Água limpa

Água boa e limpa é muito importante no cultivo de orquídeas. Isso é especial-

mente o caso em cultivos mais quentes como Phalaenopsis e em períodos mais 

quentes da temporada como o verão.

Em primeiro lugar, água quente (mais de 22°C) contém menos oxigênio para 

cada aumento de um grau e quando a temperatura é superior a 25°C, o oxigênio 

é insuficiente para as raízes das plantas. Com isso aumenta a probabilidade de 

surgimento do fusário e outros problemas de raízes. 

Quando a água no tanque é insuficiente e/ou o tanque não é limpo regularmen-

te (pelo menos 1 vez por ano), é possível que administre água ‘doente’ às plantas, 

com perdas como consequência.

Um outro problema pode se manifestar quando ao ser administrada água a cada 

6 ou 7 dias, por exemplo, fica durante todo esse tempo água na tubulação. A 

água na tubulação, especialmente quando os tubos estão situados em cima na 

estufa, fica (demasiado) quente e o cloro perde, após alguns dias, o seu efeito. 

Durante este período pode ter lugar uma acumulação de agentes patogênicos 

até alcançar concentrações demasiado fortes. Por isso, recomenda-se esguichar 

água antes de administrá-la às plantas. 

Para enfrentar os nossos problemas de perdas, muitos aspectos foram analisados 

semanalmente. Verificou-se então que nas caixas de adubo e/ou tubos desin-

festados a contagem de germes em ufc/ml começa, em alguns casos, a aumentar 

depois de 7 a 14 dias e depois de 3 a 4 semanas apresenta valores demasiado al-

tos. Recomendamos a realização de uma amostragem de UFC (unidade formado-

ra de colônias) em vez de somente DNA.

Nos contatos com diferentes parceiros, a quem pedimos igualmente uma análise 

de caixas de adubos, verificou-se que em muitos casos também eles tem caixas 

de adubo contaminadas. Normalmente, na caixa A isso não é o caso, posto que 

esta costuma ser acidificada. A experiência mostra que quando o pH é levado 

a 4½ com, por exemplo, ácido nítrico, esta contaminação ocorre com menos 

frequência.

Por isso, recomendamos que se preste atenção a isso, que se realizem medições 

e se proceda regularmente à limpeza de caixas de adubos e silos.
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Em cima sem cloro, embaixo 

com cloro



De 21 a 23 de junho passado a Floricultu-

ra esteve novamente presente na Horti-

tec, no Brasil. Uma feira de horticultura 

comparável à IPM, em Essen, na Aleman-

ha, mas muitas vezes menor. O número 

total de visitantes neste ano foi de 

30.000. Marco e Camila (gerente local da 

Floricultura Brasil) estiveram presentes 

para acolher os clientes.  
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Exposicação
Hortitec 2017 

Depois das fortes chuvas de janeiro, fevereiro e começo de março, teve lugar 

em 28 de março de 2017 o início da construção da Floricultura Brasil. Em uma 

área de 4 hectares surgirá uma estufa que será edificada em 6 fases.  O obje-

tivo é concluir a fase 1, que ocupará uma área de aproximadamente 4.000 m2, 

no final deste ano, de maneira que em 2018 possam ser introduzidas as pri-

meiras plantas. Infelizmente as chuvas em maio foram muito mais abundan-

tes do que ocorrem normalmente, tendo alcançado uma quantidade de água 

6 vezes a usual. Com isso o projeto sofreu  um atraso de algumas semanas. 

A estufa será construída com um construtor de estufas local e será equipada 

com todos os recursos necessários para o cultivo de boas plantas no Brasil. 

Isso significa que a estufa terá aquecimento, trajeto de ventilação, refrigeração 

por ventilador e um computador para controle do clima, telas de sombra e um 

sistema de irrigação. 

Diferentemente do que na Holanda, o aquecimento é realizado mediante uma 

lareira de madeira e o arrefecimento com um trajeto de ventilação e um ventil-

ador, o que significa que se faz passar ar seco e quente de fora por uma parede 

de papelão úmida por meio de ventiladores.

Nova estufa
Floricultura Brasil 

Agenda
Royal FloraHolland Trade Fair  7, 8 e 9 de novembro de 2017

IPM Essen    23 a 26 de janeiro de 2018

California Spring Trials   14 a 19 de abril de 2018
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Além disso, será construído um sistema de containers por uma empresa holan-

desa. 

Do nosso local no Brasil, estaremos no futuro em condições de oferecer aos 

nossos clientes uma planta aclimatizada e de alta qualidade. A inauguração da 

nova estufa terá lugar no ano que vem durante a Hortitec 2018.


