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tal. O aparecimento dos brotos teve lugar em 

uma fase com um tempo bom. Os cultivadores 

estiveram mais conscientes das temperaturas 

baixas e tomaram as medidas necessárias e 

salvo grandes imprevistos nos próximos dois 

meses, o resultado deverá ser bom. Devido a 

que a área cultivada é menor, não se sabe se 

a provisão de orquídeas será menor, igual ou 

maior do que a do outono passado.

Variedades super precoces
As condições das variedades de floração preco-

ce no período agosto-setembro devem ser con-

troladas de forma estrita nos próximos meses. 

As temperaturas médias durante o ciclo circa-

diano de 24 horas não devem ultrapassar 21°C. 

O mais recomendável é manter essa média 

dentro da gama 19,5-20,5°C. Uma temperatura 

de 21°C ou mais alta bloqueará o alongamento 

dos ramos quando o botão do ramo de flores é 

menor do que 2-3 cm e, além disso, prejudica-

rá a qualidade. Isso significa que dependendo 

das possibilidades técnicas, como a presença 

ou não de telas exteriores e a presença ou não 

de instalação de pulverização em combinação 

com as condições climáticas, deverá já no fim 

de maio ser aplicada cal mediante pulveriza-

ção sobre a estufa. Uma ins-

talação de pulverização que 

esteja funcionando bem, lhe 

permitirá reduzir bem a tem-

peratura durante o dia até o 

mês de julho. As temperatu-

ras noturnas ainda serão suficientemente bai-

xas até esse mês, mas a partir de meados de 

julho as temperaturas noturnas poderão ficar 

demasiado altas, não podendo ser reduzidas 

com uma instalação de pulverização. Ainda 

poderá usar a instalação de pulverização para 

reduzir as temperaturas diurnas, para alcançar 

as temperaturas médias nos ciclos de 24 horas. 

Diferenças demasiado grandes entre a tem-

peratura diurna e noturna podem causar em 

algumas variedades manchas vermelhas e ros-

tellums pretos. Tenha em mente que o pólen 

é criado aproximadamente 9 semanas antes 

da floração. Quando a temperatura da planta 

é maior do que 25°C e a umidade relativa do ar 

está abaixo de 65%, é possível que haja proble-

mas com a formação do pólen, resultando em 

lábios vermelhos e rostellums pretos.

Variedades muito precoces
As condições recomendadas para as varie-

dades precoces que florescem em outubro 

são as mesmas que as da gama super pre-

coce. É muito importante que sejam ob-

servadas as temperaturas médias reque-

ridas durante o ciclo de 24 horas. Quando  

o tempo estiver frio, escuro e chuvoso durante 

algumas semanas consecutivas em junho, ju-

lho ou agosto, AQUEÇA O AMBIENTE! Ao deixar 

de fazê-lo não estará, como 

talvez pense, economizan-

do dinheiro, mas justamen-

te desperdiçando. A floração 

das suas plantas se atrasará, 

fazendo com que esta tenha 

lugar depois de 1 de novembro. Os preços mais 

baixos que serão então obtidos representarão 

Também este inverno foi muito suave, como 

nos dois anos anteriores. No entanto, na es-

tação anterior (2015-2016) não houve conse-

quências em termo de produção, mas como já 

escrevemos no nosso Boletim de outubro de 

2016, a produção das orquídeas bem precoces 

foi um pouco menor que a usual, e esta ten-

dência à redução da produção tem continuado 

desde então. Quase todos os cultivadores se 

viram confrontados com uma produção mais 

baixa até o Dia de São Valetim (14 de fevereiro). 

No entanto, a produção de orquídeas nas ga-

mas medianas e tardias permaneceu no nível 

usual. O número total de plantas efetivamen-

te vendidas foi menor, mas isso se deve em 

grande parte à diminuição da área cultivada. 

O inverno suave, e certamente também o ou-

tono escuro que o precedeu, afetaram a quali-

dade dos brotos e dos olhos que estão sendo 

produzidos. Uma vez que, além disso, essas 

condições se viram seguidas de uma primave-

ra muito oscilante (por exemplo, um clima de 

verão muito bom na vigésima semana do ano), 

haverá um risco de ressecamento do botão das 

flores no período abril-maio. Ao contrário, as 

variedades medianas e tardias se beneficiaram 

do outono bom e a produção destas está sendo 

boa, apesar de ser um pouco menor do que no 

passado. As perspectivas de produção na pró-

xima estação são boas, pelo menos até o Na-

Cymbidium no verão!
Um bom clima de verão melhora a qualidade
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‘A temperatura média 

do ciclo circadiano (24 

horas) é determinante’ 
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um custo maior do que a economia feita com o 

gás. As estufas nas quais são cultivadas varie-

dades muito precoces devem ser submetidas a 

pulverização de cal ao redor do dia mais com-

prido do ano, dependendo naturalmente das 

condições climáticas nesse período.

Variedades precoces de Natal
A floração de orquídeas na época de Natal 

depende em grande parte das temperaturas 

depois de julho. Ao estar demasiado frio em 

agosto, aqueça o ambiente para ficar dentro 

do cronograma previsto. No ano passado a flo-

ração teve lugar a tempo graças às boas con-

dições climáticas em setembro/outubro, mas 

isso nem sempre é o caso. Por isso, continue 

prestando atenção na média das temperaturas 

do ciclo de 24 horas e na média das tempera-

turas das semanas, para evitar um atraso na 

floração. Quando em junho/julho tiver estado 

extremamente quente pode ter lugar um atra-

so na floração. Neste caso, é necessário que na 

fase final do cultivo, a partir de agosto, sejam 

aplicadas temperaturas um pouco mais eleva-

das para evitar que a floração de parte das or-

quídeas ocorra depois do Natal. 

Variedades da gama mediana (Dia dos 
namorados – Dia das mulheres)(14 de 
fevereiro)
Assegure-se de que haja suficiente luz e não 

pulverize cal na sua estufa demasiado cedo. 

Caso em agosto/setembro esteja demasiado 

escuro e frio, continue a aquecer ativamente 

o cultivo. Isso pode parecer estranho para este 

período do ano, mas isso tem a sua razão de 

ser, pois o aquecimento assegurará uma me-

lhor qualidade e ajudará a observar o crono-

grama. Além disso, uma qualidade melhor e 

mais uniforme e uma produção de acordo com 

o cronograma significará menos necessidade 

de classificação, e portanto menos trabalho.

Variedades tardias
As estufas nas quais são cultivadas variedades 

tardias, com floração em maio/junho, devem 

ser submetidas à pulverização de cal mais uma 

vez caso tenha ocorrido demasiado desgaste 

da camada de revestimento inicial, especial-

mente se o tempo estiver muito ensolarado. 

Uma instalação de pulverização manterá a 

temperatura suficientemente baixa durante o 

dia, assegurando uma boa qualidade das plan-

tas. Controle a transpiração das plantas me-

diante a medição da drenagem e/ou do peso 

das plantas. A camada de cal das estufas nas 

quais são cultivadas variedades muito tardias 

não deve ser removida até o começo de julho. 

Espere um pouco se o tempo estiver muito 

bom para evitar que a transição seja demasia-

do brusca, mas tente proceder à remoção da 

cal antes de meados de julho. Siga aqui tam-

bém a mesma estratégia em agosto/setembro 

que a da gama mediana, assegurando assim as 

temperaturas recomendadas. Portanto ligue o 

aquecedor caso seja necessário. Os medidores 

de temperatura de folhas de luz infravermelha 

e os medidores PAR mostram qual é o efeito 

da pulverização de cal e das telas sobre o clima 

da estufa.

Lesmas e caracóis
Os caracóis pequenos se alimentam de raízes 

e as lesmas maiores causam problemas mais 

tarde na estação, a partir de março. Os cara-

cóis se multiplicam rapidamente depois de um 

período quente e úmido. A prevenção é a me-

lhor solução. Mantenha os caminhos limpos e 

remova as ervas daninhas. Disperse granula-

dos de lesma e caracol no período abril/maio 

e novamente em agosto/setembro. Caso você 

tenha muitos problemas com a infestação, dis-

perse granulados a cada 3 semanas seguindo 

as instruções de dosagem. Parece que atual-

mente estão sendo desenvolvidas caixas-arma-

dilha, mas só o tempo dirá se estas constituem 

uma complementação útil aos recursos já exis-

tentes. 

Ácaros vermelhos
Quando o tempo está quente e seco na pri-

mavera, os ácaros vermelhos podem apare-

cer repentinamente em grande quantidade, 

especialmente quando no outono anterior os 

cultivos já tenham sido infestados por eles. 

Monitore regularmente os seus cultivos. A de-

sinfestação biológica funciona bem sob duas 

condições:

1.  é preciso criar um clima úmido no qual os 

ácaros predadores possam proliferar melhor 

e os ácaros vermelhos se sintam mais des-

confortáveis. 

2.  é preciso fazer regularmente um controle 

meticuloso para que se possa intervir a tem-

po mediante a introdução de mais ácaros 

predadores e/ou o combate local de infesta-

ções mediante o uso de produtos químicos.
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As feridas causadas pelo mosquito são a porta  
de entrada de fungos

O mosquito sciara é um 
problema cada vez maior

Um mosquito conhecido dos cultivadores de 

várias plantas ornamentais é o sciara (fungus 

gnats). Esse mosquito pode ser também um 

problema para criadores amadores de, por 

exemplo, besouros. Mencionamos isso para 

deixar claro que nunca faz mal olhar para o 

que acontece fora da própria especialidade. 

O ciclo de vida do mosquito sciara é de curta 

duração. Por isso esse mosquito pode formar 

rapidamente uma grande população. As lar-

vas causam danos às partes macias das plan-

tas alimentando-se destas (pontas das raízes, 

o colo das plantas, as fo-

lhas no limite entre o solo 

e o ar). Desta maneira há 

não só danos diretos sob a 

forma de inibição ao cresci-

mento, como também pelo 

fato de que os ferimentos 

causados constituem uma 

porta de entrada de vários 

fungos. As larvas são de as-

pecto vítreo e translúcidas, de cor branca, e 

têm um comprimento de 2 a 4 milímetros. 

No entanto existem também exemplares de 5 

a 8 milímetros. O tamanho delas é um pouco 

menor do que as minhoquinhas brancas com 

as quais estamos familiarizados (e podem ter 

um tamanho maior do que um centímetro). 

A larva do sciara é menor e mais compacta. 

As larvas têm a cabeça preta e costumam ser 

bastante móveis, principalmente sob tempe-

raturas mais elevadas. As larvas vivem apro-

ximadamente 2 semanas. Os mosquitos adul-

tos são de cor preta, têm um comprimento 

de 3 a 4 milímetros e vivem de preferência em 

ambientes úmidos. Segundo o tipo de scia-

ra, um mosquito fêmea pode 

pôr entre 200 e 1000 ovos. Es-

pecialmente as plantas jovens 

e já debilitadas continuarão a 

debilitar-se ao serem infesta-

das pelo mosquito. Elas mur-

charão e, em casos graves, 

morrerão, devido a que as raí-

zes destas plantas já não es-

tarão em condições de absor-

ver água e nutrientes. É bem possível que os 

ovos, as larvas ou as crisálidas dos mosqui-

tos sciara já estejam presentes na cortiça, no 

coco ou em outro substrato antes do início 

do cultivo. O dano é ainda mais provável se o 

substrato tiver sido esterilizado antes de ser 

usado no cultivo, uma vez que então o equi-

líbrio geral no substrato desaparece comple-

tamente e os mosquitos sciara passam a ter 

plena ‘liberdade de ação’. Há fornecedores de 

substratos que acrescentam antagonistas ao 

seu substrato. É difícil avaliar em que medida 

isto tem efeito sobre o sciara e isso depen-

de do desinfetante presente na água de rega 

usada (cloro, cobre, água oxigenada, etc.), do 

tipo da água de rega e do seu pH, do tipo 

de fertilizantes, da quantidade de algas/mus-

gos, etc.

Pequenos intrusos
No entanto, até agora o sciara não tem re-

presentado um problema muito grande e per-

sistente no cultivo da Phalaenopsis em vasos 

ou em caixas de repicagem. Provavelmente 

isso se deve a que a cortiça sobre o vaso é 

demasiado seca para oferecer um ambiente 

favorável para as larvas. Os problemas mais 

graves têm se manifestado frequentemente 

‘O mosquito 
é um grande 
propagador 
de doenças’
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na criação de novos viveiros, onde são in-

troduzidas grandes quantidades de cortiça 

nas estufas, junto com as plântulas. Muitas 

vezes o problema foi solucionado através de 

um tratamento cíclico da estufa e/ou a in-

trodução do Hypoaspis, bem como o uso de 

placas adesivas para o monitoramento do 

mosquito, que são um recurso indispensável 

para muitas empresas. Para controlar a pre-

sença de larvas, pode-se também colocar fa-

tias de batata sobre o substrato e depois de  

4 horas realizar uma contagem das larvas  

sobre e embaixo das fatias.

Nos últimos anos constatamos em ‘plugues’ 

(torrões de terra com plantas) um aumento 

de problemas causados pelo sciara, variando 

desde problemas em uma só raiz sobre o ‘plu-

gue’ que é infestado, até danos em todas as 

pontas de raízes. Principalmente neste últi-

mo caso, isso significa a perda de semanas de 

crescimento e implica na maior probabilida-

de de morte de plantas, pois a planta precisa 

tornar a criar raízes e/ou ramificações, e isto 

custa energia, o que prejudica o crescimento 

sobre a superfície e a vitalidade da planta. A 

medida de infestação ou a susceptibilidade 

a danos é determinada entre outros fatores 

pelo tipo de ‘plugue’ usado, uma vez que o 

material, a composição e a umidade dos  

‘plugues’ pode variar bastante entre si.

No cultivo de plantas de vaso são também 

usadas misturas cada vez mais finas e úmidas 

que incluem (farelo de) coco. Desta manei-

ra obtém-se um crescimento mais rápido da 

planta, mas por outro lado o ambiente é mais 

favorável para o desenvolvimento do sciara. 

Além de danos à raiz, muitas vezes na parte 

lateral da ponta da raiz um tipo de escoria-

ção, o sciara pode também provocar a propa-

gação de fungos, vírus e bactérias. No caso 

de infestações pelas minhoquinhas brancas, 

muitas vezes o aspecto é de que foi dada uma 

mordida na ponta da raiz. Portanto o dano 

causado pelo sciara é mais discreto. 

Ácaros predadores
Como recurso de desinfestação biológica po-

de-se fazer uso de ácaros predadores ou de ne-

matódeos. As investigações realizadas reve-

laram que a administração contínua de uma 

concentração um pouco menor de nemató-

deos é mais eficaz do que uma administração 

uma só vez de uma alta concentração destes 

predadores. Ambos os agentes de desinfesta-
9

ção naturais vivem das larvas do sciara e não 

causam danos ao cultivo. Os ácaros predado-

res pertencem à espécie Hypoaspis miles ou 

à espécie Hypoaspis aculeifer e se alimentam 

dos ovos, das larvas e das crisálidas do sciara. 

Estes ácaros predadores têm predileção pelas 

larvas menores do sciara e, além disso, vivem 

também de crisálidas de tripes, nematódeos e 

larvas de pulgas-de-jardim. 

Os nematódeos que atuam como parasitas 

de insetos são tão pequenos que só podem 

ser observados sob o microscópio. Os nema-

tódeos que se alimentam das larvas do sciara 

pertencem ao gênero Steinernema, sendo o 

mais usado o Steinernema feltiae. Na Holan-

da este nematódeo é também observado na 

natureza. No entanto, para uma boa desin-

festação é importante controlar bem na ad-

ministração dos nematódeos a quantidade 

e o estado em que estes se encontram, da 

mesma forma que se controla e monitora a 

quantidade e a qualidade do fertilizante. No 

passado foram também usados outros nema-

tódeos para controlar os caracóis. No entan-

to, os resultados deixavam bastante a dese-

jar. Verificou-se que os restos dos pesticidas 

usados anteriormente eram muito nocivos, 

por melhor que os tanques e a tubulação fos-

sem limpos. Recomenda-se, portanto adqui-

rir para isso um tanque novo, em separado.

São obtidos bons resultados com a desin-

festação biológica quando a população de  

sciaras não é demasiado grande. Por isso, 

deve-se começar cedo com o monitoramen-

to do cultivo e das placas adesivas para con-

tagem de sciaras. Ao ocorrer uma infestação 

forte com os sciaras, recomenda-se fazer 

primeiramente uso de um produto quími-

co, depois do qual pode-se fazer uso de um  

produto biológico para controlar a popula-

ção reduzida dos sciaras. Uma combinação 

de ácaros predadores com nematódeos que 

atuam como parasitas de insetos proporcio-

na nisso um resultado muito bom.
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Não deve ter-lhe passado despercebido que nos  

últimos tempos muitas coisas têm acontecido na 

Floricultura. Queremos que como cliente esteja bem  

informado sobre o nosso sortimento de produtos. 

Durante as FlowerTrials será para nós um prazer  

darlhe as boas-vindas no nosso espaço de acolhimen-

to totalmente renovado onde poderemos, com toda 

a tranquilidade, intercambiar ideias. Naturalmente  

teremos durante as FlowerTrials uma grande parte do 

nosso sortimento novamente em floração na nossa 

estufa de melhoramento situada na Strengweg. 

As seguintes variedades da nossa nova gama estarão 

em breve disponíveis. Talvez estejam presentes varie-

dades que sejam do seu interesse.

Notícias dos gerentes 
de sortimento

Disponível em breve no nosso sortimento
Floricultura se expande 
nos Estados Unidos

Será sempre bem-vindo  

para examinar o nosso  

sortimento existente e  

novo. O café estará  

pronto para servir. 
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Há pouco tivermos uma ampliação de dois 

hectares de estufa nova no nosso estabele-

cimento nos EUA. Desde 2011, Floricultura 

Pacific, o nosso ramo norte-americano tem  

produzido material de propagação de orquí-

deas no seu viveiro em Salinas, Califórnia, 

EUA. O setor de orquídeas norte-americano 

tem se profissionalizado rapidamente, aten-

dendo a uma demanda cada vez maior de  

orquídeas no mercado norte-americano. 

No entanto, as especificações do produto 

desejadas são diferentes às da Europa: en-

quanto na Europa o material de propagação 

é comercializado quase exclusivamente sob a 

forma de brotos, nos Estados-Unidos há tam-

bém demanda de mudas em vasos de 12 cm.

Com a ampliação do nosso estabelecimen-

to em Salinas, estamos contribuindo para a 

maior profissionalização do setor. Com isso é 

possível atender ainda melhor os desejos dos 

cultivadores norte-americanos. A superfície 

adicional de estufa possibilita à Floricultura 

Pacific fornecer plantas como brotos e tam-

bém como mudas em vasos de 12 cm: prontas 

para refrigeração ou com ramos. Com isso 

perseguimos um aumento ainda maior da 

nossa participação no mercado.
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• Hortitec - 21 a 23 de junho de 2017

• Feira Comercial de Aalsmeer - 8 a 10 de novembro de 2017

Agenda
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