
DEZEMBRO 

 

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

Semeiam-se igualmente: Frutas de árvores de 
caroço caiam-se os troncos das árvores de fruto e procede-se á poda e desinfeção das mesmas. 

SE QUERES UM BOM ALHAL, PLANTA-O NO MÊS DO NATAL. 

 

                                    ALHOS 

Perde-se no tempo o cultivo dos alhos sendo que, 
já são cultivados há milhares de anos e utilizados 
na culinária nas suas mais variadas vertentes. A sua 
popularidade tem vindo a aumentar graças a um 
maior conhecimento das suas propriedades 
benéficas para a saúde dos humanos, 
principalmente no que toca à prevenção de 
doenças do foro cardíaco. 

Cultura - Os alhos preferem terrenos bem 
drenados e ricos em matéria orgânica. Os solos 
arenosos e leves possuem a textura ideal para o 
cultivo de alhos. Antes da plantação dos ’dentes de 
alho’ no solo, este deve ser bem cavado e trabalhado, a fim de ficar suficientemente solto para 
proporcionar as condições ideias ao desenvolvimento da planta. Os dentes de alho são geralmente 

plantados no outono, entre outubro e dezembro, isto porque a planta requer as baixas 
temperaturas e os dias curtos de Inverno para auxiliar o desenvolvimento das suas raízes. Na 
primavera as plantas começam a apresentar um desenvolvimento mais rápido, começando a 
apresentar a formação da chamada ‘cabeça de alho’ sendo neste período a fase mais critica no que 
se refere ao seu apodrecimento se for regado de forma excessiva. Em maio ou junho a planta 
começa a mudar de verde para um tom seco sem clorofila, o que denota o seu amadurecimento. São 
então arrancados sendo que se lavados de imediato e escovados ficam com melhor aspeto visual, 
podendo depois de completamente secos (à sombra) ser enrestados para guardar-se dependurados.   

ERVILHAS 

 

Semeiam-se de outubro a março em lugar definitivo 
A finalidade da cultura é a produção de frutos para consumo em verde. A ervilha é um produto 
hortícola que tem um largo consumo na alimentação humana. Em verde e sob a forma de vagem é 
usada para saladas frias, sopas, guisados, etc. Em grão é usada para os mesmos fins sendo um 
alimento nutritivo e de fácil digestão. 
 
Sementeira – A sua reprodução faz-se em local definitivo, existindo variedades que vão das anãs às 
de estacar dado o seu porte em altura. São plantas que não gostam de passar secas estivais, 
preferindo por isso as regiões temperadas. Gostam de terrenos silicoargilosos, com bastante luz e 
arejados. Gostam de terrenos leves, ricos em composto e com presença de calcário, rejeitando os 
secos ou os excessivamente húmidos. 
 
Adubação – É uma planta exigente gostando de Potássio e Fósforo, podendo-se adicionar ao 
estrume que se incorporou na cava da cultura, anterior cinzas de madeiras. As ervilhas são 
extremamente doces pelo que são comummente atacadas por algumas borboletas que ai depositam 
os seus ovos que quando sob a forma de lagartas furam as sementes verdes ainda dentro da vagem.   

 
 

 

 
 

Sementeira de hortaliças: 

 
Aipo. 
Alhos. 
Alho-porro. 
Alfaces para Inverno. 
Beterraba p/ salada. 
Cebolas. 
Cebolinhas para conserva. 
Chicórias. 
Couves diversas, excluindo-se 
Brócolos e Couve-flor. 
Coentros. 
Ervilhas diversas. 
Espinafres de grão áspero. 
Nabos. 
Salsa. 
Nabiças. 
Rabanetes. 

Sementeira de flores: 
(Sementes) 
 
Cíclames. 
Ervilhas-de-cheiro 
Malvaíscos. 
Paciências 
 
(Bolbos) 
 
Ranúnculos. 
Túlipas. 
Jacintos. 
Íris. 
Anémonas. 
Narcisos. 
Sparaxias. 
Gipsofilas. 

Nunca se desfaça das embalagens vazias de fitofármacos na natureza. Nunca 

queime as embalagens de produtos fitofarmacêuticos. Nunca reutilize 

embalagens vazias desses mesmos produtos. 


