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Não perca isso:

“ Phalaenopsis 
em plugs!”

  Veja a página 2

O cultivo da  
Phalaenopsis

Dicas para o cultivo  
da Cymbidium

Um novo sortimento 
está por vir.

Miltoniopsis, efeito da  
variação da duração  
do dia
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de 50 buracos, as plantas podem chegar a uma 

idade maior enquanto estão conosco. Uma vez 

que os problemas estão agora resolvidos e o 

estoque de plantas está novamente no nível 

suficiente, estamos em condições de garantir 

que o material seja fornecido com suficientes 

raízes, idade e tamanho. Durante muitos anos 

mantivemos as nossas plantas jovens em ban-

dejas comunitárias com 63 plantas por bande-

ja. Nos anos 90 verificamos se não era melhor 

passar para 40 plantas por bandeja. Isso nos 

permitia fornecer plantas maiores aos nossos 

clientes. Assim, eles podiam manter as plan-

tas por mais tempo na bandeja e transferi-las 

para vasos ao estarem maiores. Isso reduziria 

o tempo de cultivo no vaso de 12 cm e estimu-

laria o crescimento.

Efeito comunidade
Os testes então realizados com diferentes 

quantidades de plantas por bandeja mostra-

ram que a maior velocidade de crescimento por 

planta - medido em tamanho e peso fresco - é 

obtida no sistema com o maior efeito comuni-

dade (em companhia)! Quando, por exemplo, 

as Phalaenopsis são plantadas de forma dema-

siado espaçada, o crescimento tem lugar de 

forma dificultosa e lenta. O efeito comunidade 

garante um melhor microclima e um melhor 

começo. Este conhecimento, resultado de tes-

tes mais recentes com diversas combinações 

de bandejas e plugs e o objetivo de se fornecer 

plantas mais uniformes, nos fez chegar ao sis-

tema adotado atualmente por nós. Nós inicia-

mos a partir do frasco em bandejas de 72 bura-

cos. Quando as plantas estão suficientemente 

grandes e alcançaram suficiente idade, nós as 

classificamos para obter a maior uniformidade 

possível em diferentes sortimentos em ban-

dejas de 50 buracos. Uma vez que as Phalae-

nopsis jovens recebem suficiente espaço tanto 

no subsolo como na superfície na bandeja de 

50 buracos e depois da classificação as raízes 

não ficam agarradas na bandeja ao crescer, são 

evitados distúrbios de crescimento quando o 

cliente transfere as plantas para vasos. Depois 

de classificar as plantas, reservamos o tempo 

necessário para que estas cheguem ao tama-

nho suficiente e possam ser fornecidas aos 

clientes. As raízes ficam visíveis (mais) rapida-

mente do lado de fora do vaso depois da trans-

ferência das plantas aos vasos pelos clientes e 

têm um crescimento uniforme. 

A maior parte dos clientes opta pela 
bandeja de 50 buracos
Também testamos durante um período mais 

prolongado uma bandeja de 60 buracos como 

bandeja final, além da bandeja usual de 50 bu-

racos. Os clientes que viram ambas as bande-

jas preferiram em primeira instância, pela ins-

peção visual, uma bandeja de 60 buracos. No 

entanto, quando as plantas eram examinadas 

mais detidamente e eram verificadas a dimen-

são, raízes e a idade das plantas, a preferên-

cia passava para as bandejas de 50 buracos. A 

possibilidade de oferecer mais luz (no inverno) 

e espaço era a razão disso. Infelizmente, e la-

mentamos isso profundamente, até há pouco 

tempo não conseguimos fornecer uma boa 

qualidade de plantas devido aos problemas de 

cultivo provocados pela má qualidade da água. 

No entanto, já solucionamos este problema 

há alguns meses e isto tem o seu reflexo na 

qualidade atual das plantas fornecidas. Esta-

mos confiantes de que poderemos novamente, 

como antes, fornecer-lhe raças com as quais 

terá o maior rendimento!

Aos trancos e barrancos, passamos últimos 

anos ao fornecimento de Phalaenopsis jovens 

em plugs. Estamos sempre introduzindo me-

lhoramentos no sistema de plugs e bandejas, 

para atender melhor a clientela. Estamos sem-

pre com o nosso lema em mente: ‘breeding 

your success’, cultivando o seu sucesso. O fato 

de que os melhoramentos do sistema de plugs 

e bandejas ainda não se refletiam claramen-

te na qualidade das plantas tinha uma cau-

sa diferente à do próprio plug. A boa notícia 

é que estes problemas já foram enfrentados 

e que neste meio tempo o sistema de plugs e 

bandejas alcançou o nível que desejávamos. 

O início em bandejas de 72 buracos
A decisão de começar com uma bandeja de 72 

buracos e em seguida classificar as plantas e 

passar para uma bandeja de 50 buracos, está 

baseada em experiências do passado (o efeito 

comunidade) e maior clareza com base em re-

sultados de testes. O ponto de partida é forne-

cer um plug com suficientes raízes, tamanho 

de plantas e idade suficiente. Não basta que as 

plantas tenham um tamanho suficiente. É pre-

ciso também que elas tenham suficiente idade, 

para que tenham um bom desempenho. Com 

a passagem da caixa de mudas para os plugs, 

obteve-se uma aceleração do crescimento, o 

que permite que as plantas sejam fornecidas 

ao estarem mais jovens do que anteriormen-

te. O crescimento na bandeja de 72 buracos foi, 

para nós, a razão de começar com isso, mas 

depois de algum tempo as plantas devem estar 

mais espaçadas entre si. Ao serem então clas-

sificadas e terem mais espaço em uma bandeja 

Phalaenopsis em plugs!
A classificação aumenta a uniformidade, o tamanho e a idade



A tendência de mais luz parece aplacada

O cultivo da  
Phalaenopsis

Luz no cultivo
No entanto, atualmente a tendência de se fa-

zer cada vez mais uso de luz no cultivo da Pha-

laenopsis amainou um pouco. Talvez tenhamos 

alcançado agora o ponto máximo e o cultivo 

está (estava) no limite. Várias investigações 

que ainda estão sendo realizadas mostram 

que se pode expor as plantas a uma quantida-

de de luz consideravelmente menor sem que 

a qualidade e o crescimento da planta se ve-

jam comprometidos por isso. Trata-se agora 

de aguardar e verificar se isso tem, por outro 

lado, uma influência negativa sobre a (riqueza 

da) floração. O que, no entanto, se verificou em 

diversas investigações con-

cluídas, é que ao estarem 

abertos os estômatos, às ve-

zes já no início da tarde, não 

é recomendável aplicar ilu-

minação plena (dependen-

do da potência instalada) 

ou permitir muita luz (solar). A planta ainda 

faz uso de luz, mas não é eficiente com grande 

quantidade de luz (por exemplo, mais de 100 

PAR). 

Quantidades de luz maiores são alcançadas 

mediante um dia de maior duração e mediante 

a admissão de níveis mais altos de luz. Justa-

mente ao começar cedo, de manhã, com lâm-

padas (para alcançar a quantidade de luz no 

outono e inverno), uma planta pode chegar a 

uma ‘depressão’ já no início da tarde. Ao fazer-

-se uso maior de iluminação com luz artificial, 

a temperatura da folha aumenta e aumentará 

o VPD (Déficit de Pressão de Vapor) ao redor  

 

da folha. Verifica-se que na segunda metade da 

tarde a planta tem mais dificuldade para ‘respi-

rar’. Por sinal, isso é também o caso nas outras 

estações.

Depressão
A depressão ocorrerá no momento em que os 

estômatos estejam para abrir (portanto quan-

do o malato se acaba). Quando a umidade rela-

tiva do ar estiver muito baixa neste momento 

(isso é possível com tempo frio e geada), a plan-

ta CAM Phalaenopsis se protegerá contra desi-

dratação fechando novamente os estômatos. A 

temperatura da planta aumen-

tará e os produtos assimilados 

que a planta tenha acumulado 

até esse momento e o calor que 

tenha sido então liberado não 

poderão ser transportados e se 

perderão. Isso é uma energia 

desperdiçada, pois é produzido algo do qual 

não pode ser feito nenhum uso. À primeira vis-

ta ainda não se pode ver nada na aparência da 

planta. Até um determinado ponto uma planta 

pode processar um aumento de luz. Somente 

quando a planta dispõe de insuficiente capaci-

dade de lidar com luz adicional é que as desvan-

tagens disso são visíveis na folha. Muitas vezes 

isso será o caso dentro de dois ou três dias. Em 

primeira instância tem lugar um melhoramen-

to do aproveitamento da luz. O rendimento da 

fotossíntese ainda melhora. Isso pode ser visto 

no aumento da taxa de transporte de elétrons 

(ETR) com o GrowWatch. No período seguin-

te no qual o nível de luz mais elevado persiste 

durante demasiado tempo, pode ocorrer uma 

carga luminosa prejudicial para a planta. Isto, 

por sua vez, pode acarretar danos às folhas. Na 

prática isto pode ser reconhecido pelas bordas 

das folhas, manchas nas folhas e áreas verde-

-amarelas, além de folhas opacas. Neste caso a 

planta faz pouco ou nada com CO
2
, iluminação, 

temperatura e absorção de água e elementos 

nutritivos. Apesar de que a umidade relativa do 

ar média é maior durante o outono, é preciso 

prestar atenção quando a umidade relativa do 

ar está baixa durante a tarde e os estômatos 

estão abertos, mas não só com os estômatos 

abertos. Vemos com o medidor de espessura de 

folhas com uma umidade relativa do ar em re-

pentina diminuição e estômatos fechados, que 

a folha fica mais delgada devido a que mesmo 

assim tem lugar evaporação na folha. Isto tem 

lugar devido a que os estômatos nunca estão 

100% fechados.

Cuidado ao ocorrer umidade relativa do 
ar mais baixa
Com o controle da umidade relativa do ar, por 

exemplo mediante o manejo do déficit de umi-

dade, a planta está em melhores condições de 

lidar com a luz. Quando há mais controle em 

caso de muita luz, esta é mais bem aproveitada 

e o transporte na planta para absorção e eva-

poração fica incólume. No outono as lagartas 

costumam trazer mais problemas do que no 

resto do ano. Por outro lado, em 2016, já antes 

da semana 30, tivemos problemas com lagar-

tas. As lâmpadas de captura e armadilhas de 

feromonas podem ajudar no monitoramento e 

(um pouco) no combate. Ao acender as lâmpa-

das, leve em consideração os períodos em que 

as telas e janelas de ventilação estão abertas, 

pois poderiam também ser atraídos de fora 

mariposas, borboletas e outros insetos. Feliz-

mente a Phalaenopsis não é um cultivo muito 

‘saboroso’ para os insetos. A pesar disso, cons-

tatamos nos últimos anos o aparecimento de 

tripes. Em caso de dúvida, verifique se estão 

presentes tripes para que possam ser tomadas 

as medidas apropriadas. Isso é especialmente 

importante ao fazer-se uso de inimigos natu-

rais. Muitas vezes é necessário um determina-

do inimigo para uma praga específica, neste 

caso tripes. Tomamos conhecimento de desen-

volvimentos positivos no nosso entorno relati-

vamente a proteção biológica de cultivos para 

diversas plantações. No entanto, muitas vezes 

isso é uma questão de investimento de dinhei-

ro, energia, conhecimento e tempo. Os resul-

tados com um ‘exército permanente’, portanto 

a utilização de um inimigo natural antes que 

uma praga aumente, podem ser considerados 

animadores.

O aparecimento de tripes
No outono a evaporação diminui. Por isso cui-

de de que o tempo de secagem não seja de-

masiado prolongado e ajuste a quantidade de 

litros para que a frequência da rega não seja 

demasiado pequena. A experiência e as inves-

tigações indicam que uma frequência de uma 

vez a cada 4-5 dias é a melhor para o cresci-

mento e para a minimização das perdas (estas 

dependem, no entanto também do substrato 

escolhido). Isso não é simplesmente uma afir-

mação antiquada, e sim um procedimento de 

resultados comprovados. Não é por nada que 

os cultivadores de verdura introduziram adap-

tações logo depois do dia mais longo para evi-

tar que as esteiras de lã mineral fiquem muito 

molhadas. Termina-se mais no início da tarde 

com a rega, e as regas noturnas frequentemen-

te já não são efetuadas. Além disso, as regas 

são encurtadas.

“A planta já em 

uma depressão no 

início da tarde”
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Nos últimos anos foram realizadas várias in-

vestigações no nosso departamento de tes-

tes com a Miltonia com o objetivo de otimi-

zar o aparecimentos de brotos e a formação 

de ramos. Principalmente o aparecimento de 

brotos tem para nós uma grande prioridade. 

Em primeiro lugar: como podemos obter bro-

tos na planta quando o desejamos e o que 

devemos fazer para assegurar-nos de que so-

mente sejam formados dois brotos que, além 

disso, tenham o mesmo tamanho? Pois so-

mente então será possível obter uma planta 

bonita com 3 ou 4 ramos na qual os ramos 

floresçam ao mesmo tempo. 

A formação de ramos é melhor em brotos jo-

vens com um comprimento de aprox. 10-12 cm 

refrigerados durante o dia a 20°C e de noite 

a 16°C e com um comprimento do dia de 12 

horas. A primeira grande avanço foi logrado 

cultivando as plantas em um comprimento do 

dia neutro (dia de 12 horas e noite de 12 horas) 

e quando o vaso está plenamente enraizado, 

prolongar o comprimento do dia em aprox. 

3 horas. Com isso obteve-se, na maior parte 

das variedades, o maior número de brotos; até 

80% das plantas com dois brotos. Veja o Bole-

tim 2015, primavera, páginas 7-9.

O efeito da formação de brotos
Durante a continuação da investigação em 

2015 verificou-se em qual momento o efeito da 

formação de brotos era melhor. Veja também 

o Boletim de abril de 2016, páginas 4 a 6. Uma 

vez que os cultivadores não dispõem de seções 

menores para realizar corretamente estes tra-

tamentos, estes nos pediram como fornece-

dor de plantas que passássemos a fornecer as 

plantas jovens com os brotos. Isso facilitaria 

bastante (provisoriamente) para os cultivado-

res mediante o plantio das plantas nos vasos, 

o cultivo, a refrigeração e o florescimento com 

brotos. Nós realizamos um teste com plantas 

da mesma variedade, submetendo plantas na 

bandeja de 52 buracos, plantas que acabavam 

de ser colocadas em vasos e plantas que ti-

nham as suas raízes desenvolvidas no vaso de 

12 cm (aprox. 12 semanas no vaso) durante 12 

semanas com um dia de duração de 12 horas. 

Depois aumentamos a duração do dia em 3 

horas para 15 horas durante 8 semanas, e em 

seguida as colocamos de volta para um dia de 

12 horas. O teste mostrou que o melhor resul-

tado foi obtido com plantas com raízes bem 

desenvolvidas. No entanto, para nossa surpre-

sa não responderam com a formação de bro-

tos com o aumento da duração do dia (eles 

não estavam visíveis depois de 8 semanas), 

mas quando as plantas foram transferidas 

novamente do dia com a duração de 15 horas 

para o dia de 12 horas elas responderam forte-

mente com a formação de brotos. Não era o 

que esperávamos. No entanto, a maior parte 

das espécies responderam justamente ao pas-

sarem de dia curto para dia comprido. 

Teste de continuação
Por isso foi realizado no início de 2016 um tes-

te de continuação em cooperação com VAN 

OS Research para estudar isso de novo mais 

detidamente. As plantas tiveram primeira-

mente as suas raízes desenvolvidas em um 

vaso de 12 cm sob um dia de 12 horas. Sob este 

tratamento estas plantas ficaram uniformes. 

Além disso, queríamos saber se o plantio di-

retamente em um vaso de 12 cm em uma mis-

tura de cortiça daria um resultado diferente 

do que quando as plantas jovens fossem plan-

tadas primeiramente em uma bandeja de 28 

buracos com casca de coco (coco peat) e so-

mente mais tarde, depois que os brotos esti-

vessem visíveis, para o vaso de 12 cm com cas-

ca de coco. O crescimento e processamento 

com a colocação em vaso com casca de coco 

é mais fácil do que com o uso de cortiça. Na 

prática ambos os métodos são utilizados, sem 

que se possa dizer qual é o melhor. As plan-

tas que tiveram as suas raízes desenvolvidas 

sob um dia de 12 horas foram transferidas, em 

parte, de um dia de 12 horas para um dia de 15 

horas, e, em parte, com base na investigação 

anterior, para um dia de 9 horas, para verificar 

se isso teria novamente o mesmo resultado. 

Depois de 8 semanas as plantas foram nova-

mente submetidas a um dia de 12 horas du-

rante 16 semanas (no teste 9 semanas). A isso 

chamamos Fase de Pré-refrigeração em que 

na realidade as plantas ficam na mesma seção 

na qual está também o viveiro. As temperatu-

ras-objetivo em todos esses tratamentos fo-

Efeito da variação do comprimento do dia

Miltoniopsis 
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Resumen Conciso:

ram de 19°C para a noite e 22°C para o dia. No 

entanto, uma parte das plantas submetidas a 

um dia de 9 horas NÃO foi recolocada de volta 

sob a pré-refrigeração de 12 horas, mas perma-

neceu na seção de 9 horas. Toda a pré-refrige-

ração tinha um dia de 9 horas de comprimen-

to. Queríamos saber se com isso poderíamos 

obter um resultado. O lote que havia passado 

de um dia de 12 para 15 horas de comprimento, 

foi então refrigerado em um dia mais compri-

do de 14 horas para verificar se mais luz (um 

dia mais prolongado) na seção de refrigeração 

poderia levar a um resultado melhor. Depois 

da pré-refrigeração que durou 9 semanas (= 

dia de 12 horas, salvo 1 tratamento), todas as 

plantas foram refrigeradas durante 8 semanas 

sob 20-16°C (Dia-Noite) e em seguida cultiva-

das até a floração sob o dia de 14 horas.

Pode-se chegar às seguintes conclu-
sões: 
•  Tanto um aumento como uma redução da 

duração do dia leva à formação de brotos. A 

preferência está no aumento da duração do 

dia, devido a que isso aumenta a velocida-

de. Esta velocidade é convertida na pré-re-

frigeração em crescimento vegetativo (as 

plantas continuam a produzir brotos e se 

desenvolvem com maior facilidade)

•  Algumas raças tiveram melhores resultados 

com coco, outros com cortiça

•  A refrigeração é indispensável para uma boa 

floração

•  Para um cultivo bem desenvolvido e um 

ramo comprido é preferível um dia compri-

do no viveiro 2 (prolongamento do dia)

•  Os brotos devem estar suficientemente cres-

cidos (10-15 cm) antes que possam ser leva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dos à refrigeração. Por outro lado não devem 

estar demasiado grandes (mais de 15 cm).

•  Ao iniciar-se com plantas demasiado peque-

nas será necessário um tempo de cultivo 

maior para a fase de formação de brotos

•  Ao iniciar-se com plantas demasiado gran-

des se obterá um resultado pior na fase de 

formação de brotos (desde desiguais até a 

inexistência de brotos)

•  A fase de formação de brotos de 8 semanas 

é suficiente. Um período maior não me-

lhora o resultado. O mais provável é que 

haja uma piora (isso não foi testado, mas a 

planta já não suportará um dia de 15 horas; 

um dia de 9 horas, sim)

• Pré-refrigeração de 12 horas

•  Um dia mais comprido na fase final do cul-

tivo traz uma floração mais rápida, mas au-

menta a probabilidade de um ramo mais 

curto e menor número de flores por ramo. 

Com a temperatura noturna também pode 

ser influenciado o comprimento do ramo.

  

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Linha do tempo do Miltonia para indução de brotos com 9 horas e em seguida com pré-refrigeração com 9 horas
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Cultivo de fase de formação de bro-
tos no vaso de 12 cm ou bandeja

Indução de brotos Número de semana Fase final do cultivo

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212 1212 12 12 12 12 12 1212

9 9 9 9 9 9 9 9

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Línea de tiempo para la Miltonia: inducción de los vástagos a 9 horas

Cultivo de fase de formação de bro-
tos no vaso de 12 cm ou bandeja

Indução de brotos Número de semana Fase final do cultivo

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212 1212 12 12 12 12 12 1212

15 15 15 15 15 15 15 15

Línea de tiempo para la Miltonia: a 15 horas

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Cultivo de fase de formação de bro-
tos no vaso de 12 cm ou bandeja

Indução de brotos Número de semana Fase final do cultivo

12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212 12 12 12 12 12 1212

15 15 15 15 15 15 15 15

Linha do tempo do Miltonia para indução de brotos com 15 horas e sem pré-refrigeração, mas com dia prolongado

14 14 14 14 14 14 14 1414 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Cultivo de fase de formação de bro-
tos no vaso de 12 cm ou bandeja

Indução de brotos Número de semana Fase final do cultivo
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Variety code 332373

9
cm

inch

4

 Flowersize 9

9
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4

 Spike length           60
9
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4  Pot size in cm 12

Variety code 342693
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Variety code 353911

9
cm

inch

4

 Flowersize 9
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4

 Spike length 65
9
cm

inch

4  Pot size in cm 12

Variety code 353526

9
cm

inch

4

 Flowersize 10

9
cm

inch

4

 Spike length 65
9
cm

inch

4  Pot size in cm 12

Novo sortimento por vir

Novidades dos gerentes de sortimentos

353911® 
Em breve forneceremos os primeiros lotes de 

353911. Uma nova raça alaranjada com um 

tamanho da flor de pelo menos 9 cm, real-

mente uma novidade no mercado. Temos 

grandes expectativas em relação a esta varie-

dade, mas infelizmente ainda demorará um 

ano para que a floração tenha lugar ao estar 

a planta em suas mãos.  

Isto não se aplica a algumas outras novatas. 

A seguir relacionaremos algumas novas varie-

dades que estão por vir nos próximos meses.

332373 Sweet Day®
Uma raça que satisfaz as exigências atuais 

com uma crista longa e um tamanho da flor 

de pelo menos 9 cm. 

342693
Número 342693 é de uma data ainda mais re-

cente. Devido às muitas ramificações e um 

tamanho da flor de pelo menos 10 cm esta 

nova raça é um belo acréscimo ao acervo.

353526®
Além das nossas conhecidas raças amarelas 

com um coração vermelho, a Miraflor e a Li-

melight, e as raças amarelas com um traço ou 

jaspeadura, este número com uma coloração 

amarelada forte e um tamanho de flor grande 

assegura um sortimento bem completo.

Nesse meio tempo quase todo o sortimen-

to da Floricultura em vaso de 9 cm e 12 cm, 

inclusive estas novatas, encontram-se no 

recinto de cultivo para melhoramento. Eles 

estarão também em floração durante a Tra-

de Fair no início de novembro para o qual a 

convidamos!

353911® Sweet Day® 353526®342693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferença no substrato é a disponibilidade 

de uma quantidade de água constante. Graças 

à melhor ação capilar no coco, a estratégia de 

administração de água a ser aplicada é dife-

rente à aplicada no substrato à base de corti-

ça, no qual há sempre suficiente oxigênio mas 

é mais fácil que falte água. Preste bem aten-

ção ao estado do cultivo. No cultivo inicial, no 

momento de maturação do caule e a forma-

ção de brotos é necessário que haja suficiente 

água. A mudança da duração do dia (dia mais 

comprido) produz muita perda de umidade.

Conclusão:
Baseando-nos nos conhecimentos e informa-

ção atuais recomendamos o seguinte esque-

ma de cultivo:

•  Cultivo 1 = plantio em vasos de plugs do tama-

nho correto, comprimento do dia de 11½-12 ho-

ras, aprox. 12 semanas (as raízes devem estar 

desenvolvidas no vaso). Quando aparecerem 

bulbos nas plantas, elas devem passar ao cul-

tivo 2. Isto varia segundo a raça. Red Tide e 

Newton Falls fazem isso com mais facilidade. 

Ao esperar-se demasiado tempo no cultivo 1 e 

já estiver se formando um broto, então já não 

será possível uma planta com 2 brotos iguais.

 

 

•  Cultivo 2 = formação de brotos somente pas-

sando a duração do dia para 14-14½ horas 

durante 8 semanas. (A diferença entre o cul-

tivo 1 e o cultivo 2 deve ser pelo menos de 

2½ horas. A investigação anterior foi realiza-

da com 3 horas. A experiência mostra que a 

duração do dia superior a 14 horas é menos 

favorável ao crescimento da Miltonia e por 

outro lado tampouco queríamos fazer uso 

de dias demasiado curtos tendo em vista a 

quantidade de luz por dia e a intensidade). 

•  Cultivo 3 = pré-refrigeração = mesma seção 

que o cultivo 1, comprimento do dia de 11½-

12 horas, 8-10 semanas até que brotos jovens 

tenham um comprimento de 10-12 cm.

•  Refrigeração = produção de ramos com a 

duração do dia de 12 horas a 20°C de dia e 

16°C de noite (média nas 24 horas de 18°C), 

durante pelo menos 8 semanas. 1-2 semanas 

de refrigeração mais prolongada melhora o 

resultado.

•  Cultivo final até floração sob um dia de 12-

14 horas de duração. A ideia é de que com 

12 horas tudo ocorre mais devagar, mas as 

plantas ficam mais uniformes do que sob 14 

horas.

Para isso são necessárias pelo menos 3 seções, 

a saber as de cultivo DC, broto DL e refrigera-

ção-cultivo final DC, mas 4 seções com o cul-

tivo final e a refrigeração separados é melhor. 

Aparentemente um dia mais curto com uma 

duração de 12 horas na fase final do cultivo 

também é favorável à durabilidade.
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temente, para obter temperaturas mais eleva-

das. As temperaturas médias dia/noite acima 

de 20°C bloqueiam o alongamento dos ramos 

e aceleram o crescimento de brotos jovens que 

devem florescer dentro de 1½ anos. Isso se apli-

ca igualmente ao sortimento tardio, apesar de 

que nesse caso se trata justamente de produ-

zir brotos para a floração na primavera de 2019.

Sortimento precoce
As plantas que devem florescer em setembro-

-outubro de 2018 deverão ter em novembro o 

seu período frio. Importante é que a tempera-

tura média dia/noite vá para 12½-13°C. Isso é 

necessário para um período de 90 a 100 dias. 

Justamente no início deste período frio as 

plantas devem ser limpas e plantadas de for-

ma mais espaçada. Este trabalho deve estar 

concluído pelo menos um mês antes do au-

mento da temperatura. A temperatura média 

dia/noite deve ser de aproximadamente 13°C, 

sendo de dia 13-14°C e de noite 11-12°C. Quando 

a temperatura estiver extremamente fria, po-

de-se temporariamente (2 semanas), manter 

a temperatura alguns graus mais frio, para 

economizar energia. Isso é possível até a mé-

dia dia/noite de 7°C. Há tipos de plantas para 

as quais essa temperatura é demasiado baixa. 

Cuide de que haja um clima su-

ficientemente ativo, por mais 

baixas que sejam as tempera-

turas. É preciso que o cultivo 

continue a ‘respirar’ e a absor-

ver água. A absorção de água 

pode ser controlada com uma 

balança. Nos últimos anos os 

invernos foram suaves. Quando a temperatu-

ra exterior é de 12°C e mais, o cultivo deve ser 

ativado ventilando-se mais o mesmo e du-

rante 1 a 2 horas na manhã mantendo-se um 

regulador de temperatura mínima. Um pe-

ríodo demasiado curto ou demasiado quente 

tem como consequência uma produção mais 

baixa e mais tardia. Além disso, o período 

de floração do cultivo é muito mais longo, 

podendo isso comprometer o planejamento 

do cultivo também para a próxima estação. 

Administre no período frio água limpa ou no 

máximo com 0,25 CE. Controle sempre a água 

drenada para verificar a CE, o pH e a quanti-

dade! A partir de fim de janeiro até meados 

de fevereiro a temperatura média dia/noite 

deve passar a 20°C. Pode-se começar uma ou 

duas semanas mais tarde, mas é importante 

que ao começar mais tarde se cuide de que se 

alcance as temperaturas acumuladas deseja-

das. Quando ocorrer um ‘atraso’ nisso devido 

a temperaturas demasiado baixas, poderá se 

‘recuperar’ o atraso utilizando uma tempera-

tura média dia/noite um pouco mais eleva-

da de 20½ a 21°C e distribuir esse aumento de 

temperatura por um período mais prolongado 

de 3 meses. Não é recomendável manter tem-

peraturas mais elevadas durante um período 

mais curto. Isso implicaria em perda de pro-

dução. A consequência seria a desidratação 

de botões de ramos de flores e a planta produ-

ziria novos brotos. Começar demasiado cedo 

em janeiro com temperaturas 

mais elevadas pode ser preju-

dicial para algumas espécies. 

A uma temperatura média 

dia/noite mais elevada em 

dias escuros que são também 

curtos, o consumo de ener-

gia da planta (açúcares) será 

maior do que a produção desta. Com isso se 

secam os olhos que deveriam tornar-se ramos  

de flor e nesse caso obtém-se brotos. Depois 

de meados de fevereiro há suficiente luz na-

Expectativa
Neste momento é muito difícil fazer uma pre-

visão razoável da próxima estação produtiva. 

O problema é causado por dois fatores: a onda 

de calor em junho e os meses de julho e agosto 

frios. A onda de calor em junho provocou junto 

à maior parte dos cultivadores um atraso no 

alongamento do ramo de flores para o sorti-

mento precoce (floração em 1 de novembro). 

Os ramos de flores pequenas continuam a fa-

zer-se esperar até que o tempo se torne mais 

frio. Isso provoca algumas semanas de atraso. 

Depois disso julho e agosto foram, em média, 

um verão levemente frio e por isso as tempera-

turas médias na estufa estiveram, de forma de-

masiado prolongada ou frequente, abaixo de 

20°C. Mais frequentemente do que se pensava, 

a temperatura chegou a 18°C. A consequência  

disso foi um maior atraso no desenvolvimento  

 

dos ramos. Esta combinação pode fazer junto 

aos cultivadores que não aqueceram a estufa 

para compensar a falta de calor, a produção de 

1 de novembro tenha tido lugar parcialmente 

no decorrer de novembro. Portanto a forma-

ção dos preços para 1 de novembro pode ser 

boa graças ao fornecimento menor do que o 

esperado, mas a formação de preços em no-

vembro poderá deixar a desejar. A produção 

de Natal chegará a tempo apesar de tudo. Ela 

ainda poderia se atrasar devido a um setem-

bro ou outubro demasiado frio e vir a ter lugar 

depois do Natal, mas isso ainda não se sabe 

no momento em que estas linhas estão sen-

do escritas. Com o verão frio já constatamos 

que os ramos do sortimento médio já estão 

alongando. Isso se deve a que está demasiado 

frio e não está sendo aquecido, ou insuficien-

Dicas para o cultivo da Cymbidium
Lidar da melhor maneira com as temperaturas

“Cuide de um clima 
suficientemen-

te ativo, por mais 
baixas que sejam  
as temperaturas”
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tural. Um plástico anticondensação AC (per-

furado) facilitará a obtenção da temperatura 

mais elevada (da planta) no período janeiro-

-março, especialmente quando estiver frio. 

Além disso, isso economizará muita energia. 

Importante, então, é abrir as janelas de forma 

controlada quando o tempo estiver ensolara-

do e a temperatura puder chegar a níveis ex-

cessivos. Feche as janelas a tempo no meio da 

tarde para manter o calor e poder assim eco-

nomizar energia. Não deixe de prestar aten-

ção nas temperaturas médias dia/noite nos 

diferentes períodos da estação. Temperaturas 

médias dia/noite demasiado baixas abaixo 

de 20°C causam atraso, mas quando fica mais 

quente do que 21°C, o alongamento dos ramos 

de flores é bloqueado. Quando os ramos de 

flores são menores do que aprox. 10 cm e fica 

demasiado quente, os ramos permanecem. No 

entanto, os ramos maiores do que 10 cm alon-

gam mais rapidamente a altas temperaturas. 

Sortimento de Natal
Para o sortimento de Natal você poderá apli-

car o procedimento acima descrito, porém um 

mês e meio mais tarde. Esta seção deve estar 

em operação antes do dia de São Valentim (14 

de fevereiro). Caso seja mais tarde, haverá um 

perigo grande de perda de produção, especial-

mente se no início de março o tempo estiver 

muito bom. Fazer a tempo o plantio espaçado 

permitirá uma melhor aclimatização das plan-

tas antes de ficar demasiado quente e seco 

(umidade relativa do ar baixa). Uma umidade 

relativa demasiado baixa provoca desidrata-

ção do botão de ramo de flores. A absorção 

de água é sempre menor do que o normal nos 

primeiros 14 dias após o deslocamento dos 

Cymbidium, chegando até a ser 50% menor. A 

partir do início de abril a temperatura média 

dia/noite deve ser de 20°C. Quando o tempo 

está frio e ruim deve ter lugar o aquecimen-

to. Para o período que se segue é importante 

prestar muita atenção ao consumo de água. 

Há cultivos que florescem ao redor do Natal 

e durante a fase de alongamento dos ramos 

absorvem muita água. Caso você seja um cul-

tivador ‘seco’ e o tempo esteja ensolarado, 

deverá introduzir um gotejamento adicional. 

Caso contrário terá lugar a queda de botões. 

No entanto, quando o tempo fica suave e 

úmido e você é um cultivador ‘molhado’, será 

melhor saltar uma vez o gotejamento, pois 

caso contrário algumas variedades perderão 

as suas raízes. É importante medir semanal-

mente a água administrada e a drenada, e que 

controle a CE da água drenada de diferentes 

espécies. Também é importante verificar se a 

CE da água drenada está aumentando. Neste 

caso as plantas estão absorvendo menos ou 

nenhum alimento. Nesse caso, reduza a CE! As 

raízes ficarão em melhor estado. A temperatu-

ra da água deve ser de pelo menos 12°C.

Sortimento médio
O sortimento médio acumula o seu frio para 

a floração do próximo ano durante o alonga-

mento dos ramos e a floração a partir de no-

vembro. Isso tem lugar de uma maneira ‘qua-

se natural’. A Páscoa de 2018 será muito cedo, 

a saber, em 1 de abril. Isso significa que deve 

fazer uma escolha em novembro para lograr a 

floração antes da Páscoa, ou mais tarde, nas 

proximidades do dia das mães. Atrasar o pro-

cesso é manter o cultivo o mais frio possível 

na fase de alongamento. Antecipar é, natu-

ralmente, o contrário.

 

Sortimento tardio
No sortimento tardio ainda deve ter lugar o 

aquecimento até uma temperatura dia/noite 

média de 20°C-21°C. Para floração em junho-ju-

lho isso deve ser mantido até o Natal. Alguns 

cultivadores continuam até o começo/meados 

de janeiro. As empresas que conseguem tam-

bém obter um bom clima para floração estão 

em condições de obter uma boa qualidade de 

ramos a temperaturas elevadas. Isso é possível 

em estufas mais altas com uma instalação de 

pulverização e/ou tela externa. Se isso não for 

o caso, o risco é demasiado grande. Neste caso 

terá lugar, com uma primavera quente, uma 

floração acelerada, flores menores e cores mais 

apagadas. Quando o tempo estiver extrema-

mente quente, somente funcionará bem uma 

instalação de ar condicionado. Na primavera-

-verão passada as temperaturas noturnas esta-

vam demasiado altas e nesse caso uma insta-

lação de pulverização tampouco tem um bom 

resultado. A redução para frio deve ser distri-

buída em um período de 10 a 14 dias. O frio pode 

então ser muito frio, 8-10°C, mas depende das  

circunstâncias externas e da umidade do  

ar. Em caso de geada, é possível 10°C. A eva-

poração sob essas circunstâncias é mais que 

suficiente. Quando o tempo estiver demasiado 

quente para a época do ano, será necessário 

além de ventilar muito, ativar diariamente 1 a 

1½ horas o aquecedor à temperatura mínima 

para ativar o cultivo. Na seção tardia o cultivo 

ainda pode absorver muito alimento até mea-

dos de janeiro, por exemplo 0,7 CE água na ad-

ministrada e 0,4 CE na água drenada. Se a CE 

drenada aumentar, reduza imediatamente a 

CE pela metade! Continue a controlar semanal-

mente para verificar a CE e o pH da drenagem 

e assegure-se de que as plantas transpirem em 

média 2 a 3 litros por m2 por semana. Portanto, 

isso é quase tanto quanto em um dia normal 

de verão!

Umidade do ar
El siguiente período, en la mayoría de los casos 

la HR será (demasiado) alta. Los métodos para 

mantener el clima activo son ventilar suficien-

temente con pantallas y ventanas y encender 

la calefacción. En el momento de más frío, con 

heladas o nieve, la HR puede bajar (demasia-

do) de forma espontánea. Si eso sucediera, 

ventile y entorne las ventanas un poco menos. 

Uno de los recursos es controlar el consumo 

de agua por w por día o por semana.
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•  Royal FloraHolland
   Trade Fair, Pabellón 21.9   -   del 8 al 10 de noviembre de 2017

• IPM Essen (Alemania)       -   del 23 al 26 de enero de 2018 

• California Spring Trials      -   del 14 al 19 de abril de 2018

Agenda
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