HOMEM E NATUREZA

Escrito por José Luiz Santiago da Silva

Já pensou em fazer sua pequena horta utilizando
os talos que sobram de alguns legumes ou
verduras? Vou te mostrar umas dicas bem legais!
Frutas, legumes e verduras podem originar novos
brotos, entenda como criar uma horta. Mas a dica
de hoje vai ser para o reaproveitamento de talos
de cebolinha.
A primeira dica que eu vou passar para você
é sempre pedir ajuda para um adulto, você vai
precisar usar material cortante.
Reutilizar os talos é uma boa maneira de evitar o
desperdício, cultivando o que sobrar de hortaliças
consumidas no dia a dia, esta dica valiosa serve
para cebolinha e coentro.
Ao comprar a cebolinha e o coentro na feira ou
supermercado, observe se tem raízes, são elas
que vão fazer toda diferença no plantio.
Faça uma medida de dois a quatro dedos acima
das raízes e corte com uma tesoura e deixe por
algumas horas na água.

QUANTIDADE DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS
MAIS PRODUZIDOS NO
BRASIL EM 2019/2020

Cebolinha. Foto: Allrecipes/ Divulgação

Nesse momento, terá tempo para preparar um
pequeno canteiro que pode ser direto no solo ou
em uma jardineira.

AGRICULTURA é o nome dado para as técnicas
de produção de vegetais.
Conhecido também como terra, o solo é
importante para todos os seres vivos, pois é nele
que o agricultor planta os nossos alimentos.
Você sabia que em 2019/2020, o produto mais
produzido pela agricultura, no Brasil, foi a soja?
Fonte: Ministério da Agricultura
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COMO PLANTAR
1

Você pode plantar diretamente no jardim, em
vasos, ou reutilizar caixas de leite longa vida,
cortadas na parte de cima e fazendo furos na
parte de baixo, para que o excesso de água da
rega consiga sair. Se você não for plantar no solo,
coloque algumas pedrinhas no fundo do vaso e
cubra com terra.

Fotos: Dicas Verdes
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Ao escolher o local de plantio é importante
revolver (mexer o solo) para que as raízes fiquem
firmes e absorvam os nutrientes. Para isso use
uma pequena pá para cultivos, se não tiver, uma
colher resolve.
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Abra pequenos buracos na terra, coloque as
mudas e cubra as raízes com terra.
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Após o plantio, coloque o vaso em um local que
pegue algumas horas de luz solar durante o dia e
faça a rega uma vez por dia. Em dias chuvosos,
você pode regar 2 ou 3 vezes por semana.

Agora, como um cientista, observe
o desenvolvimento da planta.
Pegue uma régua e meça o
tamanho das folhas a cada 3 dias,
para perceber se está crescendo.
Anote a quantidade de regas e a
quantidade de horas de Sol que a
planta recebe.
Se você plantou mais de uma
muda, elas estão crescendo da
mesma forma?
Tire fotos para acompanhar suas
anotações e compartilhe com a
gente, marcando
@parqueescola.emea

Uma dica para que as mudas
cresçam mais rápido e
saudáveis: a cada 20 dias,
jogue cascas de ovos trituradas.
Isso levará nutrientes para o solo.
Após 30 dias você já poderá
colher e usar em suas receitas.
Boa sorte no seu plantio e não
esqueça das dicas!
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