Couves diversas (especialmente
Repolhos.)
Espinafres de grão áspero.
Mostarda.
Nabos.
Pastinaca.
Rabanetes.
Salsa.

AGOSTO

Sementeira de flores:

Sementeira de hortaliças:
Acelgas.
Agriões.
Aipo.
Alfaces próprias da época.
Azedas.
Beterraba para salada.
Cenouras.
Cerefólio.

Açafates-de-prata
Amores-perfeitos.
Assembleias.
Ásteres.
Bocas-de-lobo.
Calceolárias.
Calêndulas.
Casadinhos.
Centáureas.
Chagas.
Cíclames.
Cinerárias.
Clárquias.
Cravinas.
Cravos dobrados.
Cravos-da-china.
Cravos-dos-poetas.

Cravos Margarite.
Cravos Remont.
Cravos inf. de Nice.
Ervilhas-de-cheiro.
Esporas. Estrelas-do-Egito.
Flox.
Galhardas.
Gerberas.
Gipsófilas.
Godétia.
Goivos.
Gotas-de-sangue.
Linho encarnado.
Lobélias.
Malmequeres.
Margaridas.
Mímulos.
Miosótis.
Não-me-esqueças.
Papoulas.
Piretros.
Prímulas da China.
Prímulas dos Jardins.
Reseda.
Sálvia.
Saudades.
Sempre-vivas.
Verbenas.
Violetas.

Semeiam-se igualmente: Sorgo, Luzerna e Trevos. Inicia-se a preparação dos lagares e do vasilhame
para as vindimas. Sacham-se e regam-se com frequência as culturas preferencialmente depois do
pôr-do-sol.

As embalagens de produtos fitofarmacêuticos devem ser
devidamente esgotadas do seu conteúdo e inutilizadas
sem lavagem prévia. Entregar as embalagens dentro dos
sacos de recolha num Ponto de Retoma Valorfito.
DUAS NOVAS FILEIRAS DA VALORFITO PARA RECOLHA DE RESÍDUOS: A DOS BIOCIDAS
(ex: raticidas de uso profissional) E A DAS SEMENTES.

CENOURAS
Semeiam-se de fevereiro a novembro, em lugar definitivo.
A sua cultura tem como finalidade a produção de raízes combustíveis. Utilizam-se em preparações
culinárias. Também entra na composição de conservas e a sua rama pode ser empregada em
esparregado ou como a alimento dos animais domésticos. E um ótimo alimento digestivo e
saboroso, sendo as suas raízes, quando cruas, ricas em vitaminas.
Sementeira - A sua sementeira e feita a lanço no local definitivo e para facilitar a distribuição da
semente deve misturar-se com areia ou terra fina. Deve esfregar-se bem entre as mãos, a fim de
desfazer as arestas que possui. A semente deve ser imediatamente enterrada com uma leve
passagem do ancinho calcando-se ligeiramente o terreno. Não esquecer de cobrir os canteiros
palhuço, se se preveem geadas, e de regar amiudadas vezes se o tempo estiver muito quente, a fim
de que o canteiro permaneça sempre húmido, ainda que não encharcado. De uma maneira geral
podem semear-se desde fevereiro ate setembro, em lugares abrigados dos frios a primavera e dos
calores do verão.
Adubação – A fertilização orgânica deve ser executada com grande antecedência, empregando-se
composto e estrumes curtidos dos aidos dos animais, aos quais se devem adicionar cinzas de
madeira.

EM AGOSTO TODA A FRUTA TEM SEU GOSTO
Procede-se em agosto como em julho à recolha de sementes das plantas anuais para guardar e
semear no ano seguinte. Devem ser armazenadas de preferência em frascos herméticos,
etiquetados e com as devidas referências.

