
   

 

Para pasmar o viz

 

            

        Embalagens Valorfito a recolher:
  MagisterFlow, Balde, Garbol

    

PlantePlantePlantePlante    e semeie no jardim:e semeie no jardim:e semeie no jardim:e semeie no jardim: 

 
Amor-perfeito 

 
Cíclame 

 
Coroa imperial 

 
Limonete 

 
Tulipa 

 
 

Na horta: Na horta: Na horta: Na horta:     
    

- Estrume e adube 
- Proteja as plantas sensíveis à geada
- Corrija os solos ácidos com cal agrícola
- Monde e desbaste os nabos e nabiças.
- Inicie a poda de fruteiras de pevide onde já tenham 
caído as folhas da videira. 
- Proteja os citrinos contra as geadas com 
pulverizações de leite de cal. 
- Limpe as árvores de musgos e líquenes.

 vizinho, lavra, sacha e monda pelo S. M

Embalagens Valorfito a recolher:    

MagisterFlow, Balde, Garbol         

 NovembroNovembroNovembroNovembro
 

Dia 1, 

QuartoQuartoQuartoQuarto
 
- Semear favas, 
ervilhas e tremoços.
- Plantar cerejeiras, 
pessegueiros,
macieiras.

 

Dia 15, 

Quarto Quarto Quarto Quarto 
- Fazer a poda das 
videiras, semeie agrião, 
alface, couve e cenoura.
- Plante alho, couve temperã.

 

Dia 23, 

Lua Lua Lua Lua cheiacheiacheiacheia

- Inicie a poda das 
roseiras, em particular as 
trepadeiras.

- Inicie a poda dos arbustos, 
exceto os que vão florir na 
primavera.

 

Dia 31, 

Quarto Quarto Quarto Quarto 

- Drene ou reforce as 
caldeiras das cepas.

 
Gipsofila 

 
Jarro 

 
Jacinto 

 
Ranúnculo 

 
Alhos 

decorativos 

  

as plantas sensíveis à geada 
orrija os solos ácidos com cal agrícola 

Monde e desbaste os nabos e nabiças. 
Inicie a poda de fruteiras de pevide onde já tenham 

Proteja os citrinos contra as geadas com 
 

Limpe as árvores de musgos e líquenes. 

. Martinho 

NovembroNovembroNovembroNovembro    2012012012014444    

, quarta-feira 

QuartoQuartoQuartoQuarto----crescentecrescentecrescentecrescente    

Semear favas, 
ervilhas e tremoços. 
Plantar cerejeiras, 
pessegueiros, pereiras e 
macieiras. 

, quarta-feira 

Quarto Quarto Quarto Quarto minguanteminguanteminguanteminguante    
Fazer a poda das 
videiras, semeie agrião, 
alface, couve e cenoura. 
Plante alho, couve temperã. 

, quinta-feira 

cheiacheiacheiacheia    

Inicie a poda das 
roseiras, em particular as 
trepadeiras. 

Inicie a poda dos arbustos, 
exceto os que vão florir na 
primavera. 

, sexta-feira 

Quarto Quarto Quarto Quarto crescentecrescentecrescentecrescente    

Drene ou reforce as 
caldeiras das cepas. 


