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Desde Fevereiro do corrente ano passei a integrar a direção da APPPFN, 
a convite do digníssimo presidente Sr. Victor Araújo Abreu, o que de 
imediato aceitei com grande determinação e orgulho. Desde há uns anos 
a esta parte, tenho vindo a participar em inúmeras actividades da  
Associação, nomeadamente no que à agilização do processo de 
licenciamento das estufas diz respeito, que ainda difere  de município 
para município, considerando um processo ainda em aberto e que carece 
de mais trabalho associativo, para que de forma transversal, possamos 
ter do Minho ao Algarve, igualdade de tratamento.
Outra matéria onde tem sido feito um grande esforço associativo, a qual 
tenho tido oportunidade de acompanhar, prende-se com o facto de existir 
discriminação do sector, no que a fundos comunitários diz respeito, pois 
dados os elevados investimentos que são feitos em infraestruturas, leva a 
que os critérios que valem pontos em termos de valia global da operação 
(VGO), tenham um peso pouco significativo no investimento total. Ora, 
uma VGO baixa coloca em causa a existência de dotação financeira no 
âmbito do PDR2020 para a operação de investimento.
Não poderia deixar de fazer referência ao tema “Organização de 
Produtores (OP)”, o qual tem sido uma batalha difícil com a produção e 
com o governo, que reconhecem ambas as partes, as mais-valias 
geradas por estas, não estando, porém disponíveis para ceder às 
exigências que a cada uma das fações são colocadas. Por um lado, os 
nossos governantes que teimam em manter regras transversais a todas 
as áreas do sector agrícola e por outro, os nossos produtores que fruto do 
investimento efectuado ao longo dos anos, na logística e nos clientes, não 
abrem mão desse activo, cedendo-o a uma só entidade que processe a 
logística e comercialização de toda a sua produção.    

Parece-me que também aqui o trabalho da 
associação vai ter que ser mais incisivo e 
criativo, por forma a criar as condições que 
levem à criação de uma OP de flores em 
Portugal Continental. Talvez, quem sabe, 
começar pelos novos produtores ou com os 
de menor dimensão para criar confiança em 
todos os outros e/ou, por outro lado, continuar 
a reivindicar junto das autoridades uma maior 

António Oliveira
(Secretário)

flexibilização das regras que conduzem à criação da OP. Esta é uma 
matéria que se reveste de grande importância, pois todos temos 
consciência de que unidos podemos ambicionar voar mais alto.  



O  Fórum  Montijo  promoveu  uma  vez mais, no passado mês de maio, o 
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Festival da Flor - Fórum Montijo

Foram eleitos os novos orgãos sociais da APPPFN para o triénio 2017-2020, constituídos pelos seguintes 
associados:   

Festival da Flor, em parceria com os 
produtores das “Flores do Montijo”.
Este ano o tema foi o Romantismo, 
trabalhando a flor como elemento de 
celebração do amor e romance.
Todo o centro esteve decorado a rigor e 
foi possível assistir a um desfile de moda 
com algumas celebridades.  

Montijo Lugar de Encontros - Festa da Flor

Montijo - Lugar de Encontros, tem como objetivo dinamizar os equipamentos e espaços 
municipais e apoiar atividades culturais de interesse para o município. A abertura do Montijo 
Lugar de Encontros foi marcada pela realização da Festa da Flor, com o apoio das Flores do 
Montijo. 

Noivas de Santo António:

Os Casamentos de Santo António (CSA) são uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e as Flores do 
Montijo foram uma vez mais parceiras deste evento, com a oferta das Flores para os bouquets e decoração da 
Sé.

Feira Nacional de Agricultura - Flores do Montijo

A  Associação marcou presença na Feira Nacional de Agricultura, no 
pavilhão do Ministério da Agricultura com os seus associados das Flores 
do Montijo.
Sob o tema dos Cereais, o pavilhão atraiu milhares de visitantes, entre os 
quais figuras de destaque da política nacional, como o Ministro da 
Agricultura e o Presidente da República, momentos estes que serviram 
para dar destaque à produção nacional e à importância do setor na 
economia agrícola do país.
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A cultura da Gerbera

Enquadramento:

A gerbera é a flor mais produzida na área do Montijo - Alcochete,  com  cerca  de  40  milhões  de  pés/ano,  elevando  a

região ao estatuto de maior produtora da Península Ibérica.

(...)  As espécies de gerberas são originárias da região austral de África, da 
ilha de Madagáscar e da Ásia. (...). O cultivo comercial com alguma 
expressão, iniciou-se na década de 1930. Em Espanha a cultura começou a 
assumir expressão a partir da década de 70, e em Portugal de 1980.

A gerbera é atualmente uma das mais importantes culturas para flor de corte 
a nível mundial. Existem cultivares ananicantes adaptadas à cultura em 
vasos, e a gerbera pode também ser utilizada como planta de canteiro em 

jardins.

Morfologia:

A gerbera é uma planta herbácea perene. O caule é rizomatoso e produz de um modo centrípeto, com folhas disposta 
em roseta. As folhas são pecioladas, oblongas, geralmente lobadas, podendo atingir 40cm de comprimento.
As flores encontram-se agrupadas em capítulos suportados por um espaço viloso, não ramificado, com 25cm a 70cm.
O diâmetro do capítulo varia entre 5 e 12 cm. As flores estão dispostas em filas espiraladas em torno do eixo do capítulo. 
Neste, podem existir 3 tipos de flores, respetivamente do exterior para o interior:
             Flores Externas, dispostas marginalmente em torno das flores do disco central. (...)
             Flores de transição, localizadas entre as flores externas e as flores do disco. (...)
             Flores do disco, situadas no interior do capítulo, possuem uma corola tubular curta. (...)

Classificação das Cultivares:
As cultivares de gerbera classificam-se com base nos seguintes critérios:
       1.  Aptidão cultural:
            a)    Flor cortada
            b)    Planta em vaso
            c)    Planta de canteiro
       2. Tipo de Flor:
            a)    Simples
            b)    Semidobrada
            c)    Dobrada
       3. Cor do Capítulo
       4. Cor do Disco
           a)     Escura
           b)     Clara
       5. Diâmetro do capítulo
           a)     Pequeno, 6-8 cm
           b)     Médio, 8-10 cm
           c)    Grande, 10-12 cm

      6. Comprimento do pedúnculo

Fisiologia do desenvolvimento:
A Gerbera é considerada uma planta indiferente ao fotoperíodo, embora a iniciação e o desenvolvimento das flores 
ocorram um pouco mais rapidamente em situação de dias curtos.
A diferenciação floral ocorre no rizoma. A primeira flor diferencia-se após formação de um determinado número de 
folhas.
A floração é influenciada principalmente pela temperatura e pela intensidade luminosa.
Algumas cultivares não florescem quando a temperatura é superior a 24º C.

(...)    Texto em falta

...
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Exigências  climáticas:

Temperatura - Em relação às exigências térmicas, a gerbera é classificada como uma cultura mesotérmica, com as 
temperaturas cardinais que constam no quadro:

Luz - a gerbera é uma planta indiferente ao fotoperíodo, capaz de floração contínua desde que a temperatura o permita. 
No entanto comporta-se como uma planta de dia curto quantitativo, com um fotoperíodo crítico de 8 a 10 horas, em 
condições de temperatura baixa. É uma cultura exigente em irradiância durante a floração.
A intensidade luminosa influencia direta e positivamente a produtividade, a precocidade e a qualidade das flores.

Humidade relativa - o intervalo ótimo situa-se entre os 60% e os 70%, devendo ser um pouco superior (80%) se a 
temperatura for elevada (>25ºC).
Na produção em estufa, deve evitar-se que a humidade relativa ultrapasse os 90%, durante longos períodos de tempo, 
a fim de minimizar problemas fitossanitários.

Dióxido carbono - a gerbera não beneficia tanto da fertilização carbónica como outras culturas. A planta responde ao 
enriquecimento carbónico (600 a 800 ml m  ) com o alongamento do escapo floral. O nº de hastes só aumenta em 
resposta à fertilização carbónica em condições de elevada irradiância.

Preferências edáficas:
A gerbera é muito sensível a situações de encharcamento e à salinidade do solo. A cultura prefere solos ligeiros, bem 
drenados e não calcários. O ph ótimo situa-se entre 6,0 e 6,5 no solo ou entre 5,5 e 6,0 em substratos sem terra.
O arejamento e permeabilidade dos solos são aspetos importantes a ter em conta. A falta de arejamento ou má 
drenagem, prejudicam o desenvolvimento e favorecem a podridão das raízes e do rizoma, provocada por 
Phytophthora cryptogea. 

Propagação:
A propagação comercial da gerbera faz-se atualmente através da cultura in vitro ou através de semente nos programas 
de melhoramento. Os métodos de macropropagação vegetativa só se aplicam na jardinagem.

Macropropagação vegetativa:
Existem 2 processos de macropropagação vegetativa. O mais simples consiste na divisão das touças de plantas sãs de 
2 anos. No final da primavera procede-se à divisão da planta em coroas, para que cada coroa fique com pelo menos 2 
folhas, uma fração do rizoma e raízes. Cada uma das partes é plantada para regenerar nova planta. Esta técnica pode 
ser utilizada em jardinagem, mas apresenta baixas taxas de multiplicação e problemas fitossanitários que a tornam 
impraticável na floricultura comercial.
Um método alternativo que permite obter taxas de multiplicação superiores consiste em preparar a planta-mãe, 
cortando todas as folhas e hastes florais e cortando as raízes com um comprimento de cerca de 10 cm. Coloca-se o 
rizoma assim preparado a uma temperatura de 25º a 30º C e humidade relativa superior a 80% para promover a 
rebentação. Os rebentos são depois cortados, tratados com reguladores de crescimento do tipo auxínico e colocados a 
enraizar num substrato a 25º C e 80% de humidade relativa.

Cultura in vitro:
A micropropagação in vitro é hoje o método utilizado comercialmente para a produção de plantas de gerbera.
Através da cultura in vitro, é possível obter plantas com bom estado sanitário em 4 meses.
Propagação via seminal:
A obtenção de plantas via seminal não é fácil pois a germinação da gerbera é pouco uniforme. As sementes colhem-se 
quando maturas e podem ser armazenadas a 4º C, protegidas da humidade, durante 12 meses.  

Parâmetro

Zero de vegetação

Ótima

Nictitemperatura

Hemerotemperatura

Máxima

Temperatura do solo ou substrato

Valores de Temperatura  C

8-10

14-19

21-24

30

18-21

O

(...)
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Tel. :  (+351)  283  961  366
E-mail : agrovida@oninet.pt
Site   www.agrovida.com:

As sementes germinam em 7 dias, com hemerotemperaturas entre 20 e 24º C e nictitemperatura de 18 a 20º C ou a uma 
temperatura media de 21º C. O substrato de germinação deve ser arejado. A faculdade germinativa ronda os 70%, mas 
aumenta para perto de 100% quando se utiliza inseminação artificial.

Tecnologia da produção:
A gerbera para flor de corte é produzida em diversos sistemas de cultura, que se podem agrupar em 2 grandes grupos: 
cultivo no solo e cultivo sem solo.
A cultura em estufas, com grau de controlo ambiental variável é atualmente generalizada na produção comercial. Os 
sistemas de cultura em solo foram dando lugar a sistemas de cultura sem solo.
Quando comparada com outras culturas florícolas, a condução da cultura da gerbera envolve poucas operações 
culturais, as quais consistem na fertilização e rega - normalmente combinadas com fertirrigação - desfolha, proteção 
fitossanitária e colheita.

Cultura da gerbera no solo:
Preparação do terreno - A preparação do solo para instalar uma cultura de gerbera, consiste nas mobilizações, 
incorporação da fertilização de fundo - correção orgânica, correção da reação do solo e adubação de fundo - seguida de 
desinfeção do solo e armação do terreno.

A preparação do terreno deve ser feita através de mobilizações adequadas, a 30 cm de profundidade. Durante as 
mobilizações incorpora-se a fertilização de fundo. A desinfeção do solo é indispensável na cultura da gerbera e deve ser 
feita com recurso a um método de desinfeção de largo espectro (vapor de água, solarização ou fumigante químico 
homologado).
No final arma-se o terreno em camalhões com 90 cm a 100 cm de largura, 15 a 20 cm de altura, espaçados entre si de 40 
a 60 cm.

Instalação da cultura:
A gerbera pode ser plantada durante todo o ano, desde que se disponha de controlo ambiental que permita assegurar o 
bom estabelecimento da cultura. No entanto, na generalidade das explorações a plantação efetua-se entre janeiro e 
julho. As plantações efetuadas no primeiro trimestre entrarão em produção no verão; as plantações efetuadas entre 
abril e julho produzem no outono - inverno.
A profundidade da plantação é importante para assegurar uma boa sanidade da cultura. O colo da planta deve estar 
localizado ao nível do solo, ou mesmo 1 a 2 cm acima do nível do solo, se o terreno tiver textura fina, uma vez que as 
plantações profundas favorecem as doenças provocadas por fungos no solo.

Densidade e compassos:
As densidades de plantação da gerbera variam entre 6 e 10 plantas m  , sendo normalmente de 6 ou 7 plantas m  . A 
cultura é instalada com entrelinhas de 30 a 40 cm e com uma distância entre plantas na linha de 25 a 30cm. A disposição 
das plantas em quincôncio, permite um melhor aproveitamento do espaço e da radiação solar.
Na maioria das explorações pratica-se compassos de 30x30 ou 30x35, com 2  linhas por camalhão. O compasso 
deverá ser ajustado dentro dos intervalos referidos, em função da cultivar e da duração prevista da cultura.

Fertilização:
Existem na literatura estimativas muito variáveis sobre as necessidades nutricionais da gerbera. Estimam-se as 
necessidades atuais da cultura em 60 g m   de N, 22 g m   de P  O   e 80 g m  de K  O, embora existam outros valores.(...)
No caso de se efetuar uma adubação de fundo para elevar os níveis de fósforo no solo, não será normalmente 
necessário voltar a aplica-lo depois de ultrapassada a crise de transplantação, uma vez que a cultura é pouco exigente 
neste nutriente. Em contrapartida, é uma cultura exigente em potássio, magnésio e ferro, que deverão ser fornecidos 
para evitar carências.
A adubação de cobertura pode ser efetuada por fertirrigação com 200 mg L  de N e um equilíbrio N: P  O :K  O = 1:0,3:1,6, 
com uma condutividade elétrica de 1,2 a 1,6 dS m  . O azoto amoniacal, quando em excesso, prejudica a produtividade 
e a qualidade das flores, pelo que não deve representar mais de 50% de azoto mineral. (...)

Rega:
Nesta cultura deve sempre evitar-se a rega excessiva, para não tornar as plantas sensíveis a podridões do colo. No 
entanto as plantas têm uma área foliar e uma taxa de transpiração elevadas. Os propágulos devem ser regados 
abundantemente após a plantação.
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A rega da gerbera pode ser efetuada por micro aspersão, desde a plantação até ao aparecimento das primeiras flores. 
Posteriormente é aconselhável utilizar apenas o sistema gota-a-gota. No caso de a estufa não ser aquecida e de não 
haver uma aposta na produção de inverno, é aconselhável reduzir a dotação de rega no outono e prestar atenção aos 
excessos de humidade no solo durante o inverno, quando a evapotranspiração é reduzida.

Repouso estival:
No caso de se pretender manter a cultura em produção por 2 ou mais anos, é conveniente induzir o repouso estival no 
segundo ano de cultivo (e seguintes). Para isso reduz-se o fornecimento de água de rega entre junho e meados de 
agosto. No final deste período de repouso, efetua-se uma desfolha e retoma-se a fertirrigação normal.

Desfolha:
A desfolha consiste na remoção das folhas senescentes, normalmente efetuada com uma periocidade mensal entre a 
primavera (março-abril) e meados do verão (agosto).
As cultivares muito folhosas beneficiam da desfolha em termos de produtividade e qualidade das flores. A desfolha não 
deve ser severa, para não prejudicar a produtividade da cultura.

Sistemas de cultura sem solo:
Existem 3 características associadas ao solo que limitam o sucesso da cultura da gerbera: a sua elevada 
suscetibilidade a doenças provocadas por fungos dos solos, o excesso de água e a salinidade. Os sistemas de cultura 
sem solo são particularmente vantajosos, na medida em que permitem ultrapassar estas limitações. Para além disso, 
os sistemas de cultura sem solo permitem uma melhor sanidade da cultura, uma nutrição controlada e condições de 
colheita mais ergonómicas.
Existem diversos tipos de sistemas para cultivar gerberas sem solo. A cultura tem sido praticada em diversos substratos, 
incluindo lã de rocha, fibra de cocô e perlite. Descreve-se aqui a cultura da gerbera em contentores (vasos), uma 
modalidade de cultura sem solo largamente praticada.

Contentores e Substratos:
Nestes sistemas, a cultura é instalada em vasos 3 a 3,5 l (18-20 cm), com 1 planta por vaso, ou vasos maiores (6 a 10 l), 
com 2 plantas.
Como substrato pode utilizar-se fibra de coco, uma mistura de turfa e perlite ou turfa e casca de arroz. Um substrato 
possível consiste numa mistura de turfa (40%), casca de arroz (30%) e perlite (30%). É importante que o substrato 
tenha uma grande capacidade de arejamento, bem como retenção de água (e. g., 45% ar e 45% água). É uma boa 
prática colocar uma camada de drenante (e. g., de argila expandida) no fundo dos vasos para favorecer a drenagem.

Estruturas e Suportes:
Os contentores são colocados diretamente sobre o chão ou sustentados por estruturas metálicas, mais ou menos 
elaboradas. Estas estruturas aumentam o investimento inicial, mas proporcionam condições mais ergonómicas para a 
operação de colheita.

Condução da cultura:
A rega e a fertilização nos sistemas de cultura sem solo têm de ser efetuadas de forma muito distinta daquela que é 
praticada no solo. Na cultura em substrato, as regas têm de ser mais frequentes e a qualidade da água é porventura 
mais importante.
A fertirrigação é efetuada com uma relação N:P O :K O = 1:0,5:1,3 antes da floração, que deve ser alterada para um 
equilíbrio de 1:0,4:1,6 durante a floração. A solução deve ter um pH de 5,5 a 6,0 e uma condutividade elétrica de 1,5 a 
2,0 dS m  . (...)
É necessário assegurar uma drenagem suficiente do substrato, de forma a evitar a acumulação excessiva de sais.
Este valor terá de ser determinado em cada exploração para diferentes épocas do ano, com base em medições da 
condutividade elétrica da água lixiviada dos contentores. Indicativamente, sugere-se uma drenagem média de 30% 
para o nosso clima.
(...)

Agradecimento: Dr. Domingos de Almeida

Leia o capítulo completo em “Manual de Floricultura” - Domingos de Almeida - Editorial Presença
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Feiras Internacionais

Data: 20/06/2017 - 22/06/2017

Feira: Exposição planta jovem, Vegetais, produtos e Equipamentos
Cidade: Nantes (França)

Salon du Vegetal

Somos uma empresa produtora e comercializadora 

de planta ornamental de exterior instalada em São 

Julião - Valença e no mercado já há alguns anos. 

Iniciamos sob nome individual e com uma área de 

exploração muito limitada a qual se foi aumentando 

pouco a pouco. Passados alguns anos e devido as 

vendas continuarem a crescer anualmente tornou-

Data: 23/08/2017 - 26/08/2017

Feira: Exposição Internacional de viveiros
Cidade: Books (Netherlands)
Data: 25/08/2017 - 27/08/2017

Plantarium

Green is life
Feira: Internacional de Plantas e Viveiros
Cidade: Varsovia (Poland)
Data: 03/09/2017 - 05/09/2017
Spoga+Gafa
Feira: Jardinagem
Cidade: Colônia (Alemanha)
Data: 05/09/2017 - 06/09/2017
Four Oaks Trade Show
Feira: Horticultura ornamental profissional
Cidade: Cheshire (Reino Unido)

se indispensável expandir a nossa área de exploração de forma 

mais importante. Assim em 2006 nasceu uma outra empresa em 

nome individual que veio procurar complementar a que já existia  

Este ano decidimos apostar na constituição do nome comercial e passamos a 

adotar o nome de Viveiros Vale do Minho, que pretende vir a agregar as duas 

empresas numa só e simplificar assim toda a parte administrativa ao mesmo 

tempo que pretende dar uma maior visibilidade dentro do mercado comercial.

O nosso objetivo será sempre colocar a disposição dos  nossos  clientes  a  maior

variedade  possível  de  plantas  ornamentais  ao  seu  dispor,   tendo   por   certo

 que  o  nosso  grande  objetivo  é  produzir  com qualidade e a preços acessíveis.Viveiros Vale do Minho 
Lugar do Outeiro, 102
4930-467 S. Julião - Viana do Castelo
geral@viveirosvaledominho.pt

 e assim dar resposta a falta de produção que vínhamos tendo.  
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Novos Associados

H. BACELO, S.L.HORTALIZAS BACELO, S.L.
FABRICACION Y VENTA DIRECTA DE INVERNADEROS
RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION
PANTALLAS TERMICAS, MESAS DE CULTIVO
MALLAS DE SOMBREO ETC.

PONTELLAS/BOUZA N.º 5
36.412 O PORRIÑO / PONTEVEDRA 
TELF. 0034986332990     
CORREO ELECTRONICO: info@hortalizasbacelo.com                       
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