
Plantam-se igualmente: Alcachofras, Tupinambos, Espargos, Chuchus e Morangueiros. 

Semeiam-se igualmente: Árvores de caroço, Tojos, Giestas e Pinhões. Caiam-se os troncos das 
árvores de fruto e procede-se á poda e desinfeção das mesmas.  
 

EM NOVEMBRO PELO S. MARTINHO, SEMEIA O TEU CEBOLINHO. 

 

NABOS 

Semeiam se em lugar definitivo. Os serôdios, durante todo o ano. Os temporãos, de junho a 

novembro. Nestas plantas tudo pode ser aproveitado: a folhagem, como nabiça e as raízes o nabos 

propriamente ditos, bem como os seus grelos tão saborosos e agradáveis. São um alimento leve, 

saudável e ligeiramente diurético. 

Sementeira - o processo de multiplicação é por semente, em lugar definitivo, devendo ser executada 

a lanço ou em linhas, mas sempre muito raro. De um modo geral, as variedades serôdias podem 

cultivar-se todo o ano e as temporãs de julho a novembro. Para nabiças semeiam-se durante todo o 

ano, colhendo-se ao fim de mês e meio a dois meses, muito especialmente de julho a meados de 

outubro. No centro do país, semeiam-se vulgarmente em janeiro, abril, agosto, setembro e outubro 

colhendo-se mês e meio a dois meses depois. No algarve, as sementeiras fazem-se de fevereiro a 

outubro.  

Os nabos redondos semeiam-se no norte, de junho a setembro, colhendo-se em novembro e 

dezembro; os nabos compridos, na mesma região, cultivam-se na mesma época, mas colhem-se de 

fevereiro a março. No centro do país, podem-se 

semear de agosto a dezembro, colhendo-se quatro a 

seis meses depois. No Algarve a principal sementeira 

efetua-se em agosto, com colheitas de novembro a 

março.  

Os terrenos destinados á sementeira destes tipos 

devem ser trabalhados com antecedência (cavas ou 

lavras diversas), utilizando de preferência, a 

estrumação de curral. Deve proceder-se desta forma, 

para que, quando for lançada a semente á terra, esta 

esteja em pó. 

Adubação - a cultura dos nabos gosta de fertilizantes calcários; uns tempos antes da sementeira 

devem ser enterrados no terreno durante a cava cinzas de madeira e estrumes ou composto 

orgânico.  

 

PIMENTOS 

Semeiam-se de fevereiro a maio em alfobre 

 
Quer em verde, quer maduros, são os frutos muito empregados como condimentos, quer em 

conservas ou em saladas, depois de secos e moídos dão origem ao ‘colorau’ e à pimenta vermelha 

ou pimentão, conforme a variedade escolhida. 

Sementeira – O processo normal de reprodução é por semente em alfobre. É uma planta que se dá 

em qualquer clima mas prefere o clima quente. Não gosta de terrenos encharcados onde por norma 

definha e morre. Gosta pelo contrário de terrenos arenosos. Pode ser semeado em estufins as 

variedades temporãs nos meses de fevereiro e março. Começam a produzir frutos ao livre a partir de 

junho. Tem exigências idênticas às do tomateiro, sendo muito exigindo uma boa estrumação do 

terreno de cultivo. 

 
 

 

 
 

 
                                                
 

 

  Sementeira de hortaliças: 

 
Aipo. 
Alhos. 
Alho-porro. 

                                                                                                                                                                                            

Alfaces para Inverno. 
Beterraba p/ salada. 
Cebolas. 
Cebolinhas para conserva. 
Cenouras. 
Chicórias. 
Couves diversas, excluindo-se 
Brócolos e Couve-flor. 
Coentros. 
Ervilhas diversas. 
Espinafres de grão áspero. 
Espargos. 
Favas. 
Mostarda. 
Nabiças. 

Rabanetes. 
Salsa. 
 
Sementeira de flores: 
(Sementes) 
 
Amores-perfeitos 

Assembleias. 
Cíclames. 
Cinerárias. 
Ervilhas-de-cheiro 
Malvaíscos. 
Paciências 
Pensamentos. 
Violetas. 
 
(Bolbos) 
 
Ranúnculos. 
Túlipas. 
Jacintos. 
Íris. 
Anémonas. 
Narcisos. 
Sparaxias. 
Gipsofilas. 

OS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS SÃO, EM SUMA, CONSIDERADOS 

PRODUTOS PERIGOSOS. 

AS RESPECTIVAS EMBALAGENS VAZIAS DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS 

SÃO, POR ESTE FACTO, TAMBÉM CONSIDERADOS RESÍDUOS PERIGOSOS. 

NOVEMBRO 


