SETEMBRO

Espinafres de grão áspero.
Mostarda.
Nabos.
Pastinaca.
Pimpinela.
Rabanetes.
Salsa.
Tetrágono.
Tomilho.

Sementeira de flores:

Sementeira de hortaliças:
Acelgas.
Agriões.
Aipo.
Alfaces para Inverno.
Azedas.
Beterraba p/ salada.
Cenouras.
Cerefólio.
Chicórias.
Couves diversas, especialmente
Repolhos.
Coentros.

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

Ervilhas-de-cheiro
Esporas
Estrelas do Egipto
Ficoide
Flox Galhardas
Gerberas
Gipsofilas
Godétia
Goivos dobrados
Gotas-de-sangue
Lembra-te de mim
Linho encarnado
Lobélias
Malmequeres anuais
Maravilhas
Margaridas
Mímulos
Miosótis
Não- me-esqueças
Paciências
Papões
Papoulas
Facélia
Piretro dourado
Prímula da China
Prímulas dos jardins
Reseda
Sálvia
Saudades
Sempre-vivas.
Verbenas.
Violetas.

Semeiam-se igualmente: Beterrabas forraginosas, Carrajó, Erva-molar, Sanfeno, e Serradela,
Tremoços e Trevos, Eucaliptos e outras árvores. Faz-se a colheita de cereais e procede-se ao início da
vindima.
Semeiam-se igualmente nos campos as forragens para os herbívoros como sejam: o azevém, a aveia,
o aveão, etc.

EM SETEMBRO ARDEM OS MONTES E SECAM AS FONTES.
A VALORFITO PROCEDE À RECOLHA DE EMBALAGENS VAZIAS DE PRODUTOS
FITOFARMACÊUTICOS PARA VALORIZAÇÃO

CEBOLAS
Semeiam-se de setembro a março, em alfobre
A sua cultura tem como finalidade a produção de bolbos que, crus ou cozidos, servem de
condimento, em saladas ou em conserva. Contem açúcar que lhe da um sabor doce, mais notável,
numas qualidades do que noutras e um óleo sulfuroso volátil, de cheiro intenso que incita as
glândulas lacrimais. É um excelente estimulante do apetite e diurética; cozida e em xarope é
calmante para as irritações da garganta, do peito e dos órgãos respiratórios.
Sementeira – O processo normal de multiplicação da cebola é por sementeira em alfobre. As
variedades temporãs semeiam-se de setembro a dezembro e as serôdias de janeiro a março. No
Norte, as sementeiras efetuam-se desde fins de outubro até princípios de dezembro, sendo as
transplantações feitas de dezembro a abril e as colheitas de maio a agosto. Os alfobres devem ter
lugar em locais abrigados, com exposição nascente sul e em terrenos leves.

Plantação e Transplantação
Plantação é o ato de se dispor as plantas na terra. Em horticultura é mais correto na maioria das
vezes dizer-se transplantação. Transplantação é pois, a mudança das plantazinhas que nascem em
alfobre ou viveiro, para um canteiro onde vão completar o seu desenvolvimento e no qual se
conservam até à colheita.

TRINTA DIAS TÊM NOVEMBRO, ABRIL, JUNHO E SETEMBRO; DE VINTE E OITO,
SÓ HÁ UM, E OS MAIS TÊM TRINTA E UM

