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biológico dos principais inimigos das flo-
res de corte: a mosca branca, os tripes e 
os ácaros. “Temos tido bastante sucesso 
no controlo das pragas com os produtos 
da Koppert. O Swirski-Mite (Amblyseius 
swirskii) tem sido extraordinário no 
controlo da mosca branca, o Thripor-L 
(Orius laevigatus) tem resolvido grande 
parte dos nossos problemas com tripes, 
inclusive dos adultos, que tínhamos 
grande dificuldade em controlar nos 
meses mais quentes do ano, e o Spidex 
Vital (Phytoseiulus persimilis) tem tra-
balhado bastante bem no controlo dos 
ácaros”, reconhece Rui Algarvio.
A Floragri utiliza produtos da Koppert 
em cinco hectares de estufas e prevê 
aumentar a área em controlo bioló-
gico. “De ano para ano temos vindo a 

Na Floragri o ponto de viragem para o 
controlo biológico aconteceu em 2019 
e com ele a progressiva redução do uso 
de fitofármacos convencionais na cul-
tura das flores de corte. “Os fitofárma-
cos químicos de síntese têm implicações 
no equilíbrio das plantas e quando os 
deixamos de utilizar notamos um vigor 
nas plantas completamente distinto. 
Basta olhar e ver a energia, a alegria 
das plantas e o equilíbrio biológico no 
ecossistema. Os insetos predadores au-
tóctones voltaram a aparecer, o que 
é fantástico”, conta Rui Algarvio, ad-
ministrador da Floragri, empresa que 
produz 17 hectares de flores de corte 
no Montijo.
A Koppert Biological Systems é o forne-
cedor e parceiro da Floragri no controlo 

“O CONTROLO BIOLÓGICO É A ÚNICA 
ALTERNATIVA POSSÍVEL”

A Floragri utiliza soluções de controlo biológico da Koppert Biological Systems e conseguiu, em três anos,
melhorar a qualidade das suas flores de corte e recuperar o equilíbrio biológico nas estufas.

usar a luta biológica em mais área de 
flores e a tendência é para aumentar, 
porque quando entendemos o concei-
to da luta biológica e temos uma equi-
pa técnica que nos acompanha e apoia, 
como é o caso da Koppert, é possível 
fazer a transição de uma maneira fan-
tástica”, acrescenta este empresário e 
biólogo de formação.
Na opinião de Rui Algarvio, a crescente 
adesão das explorações agrícolas a este 
método mais ecológico de proteção das 
culturas ocorre porque “os produtores 
começam a perceber o controlo biológi-
co e vêm que de facto é a única alter-
nativa possível e quando se trabalha em 
luta biológica e tecnicamente se sabe 
aquilo que se está a fazer, começa-se a 
ver avanços e melhorias dia após dia”. 

› “Temos tido bastante sucesso no controlo das pragas com os produtos da Koppert”, Rui Algarvio, Floragri


