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O que se deve semear ou plantar

Na Horta deve semear-se alface romana,
couves repolho e sabóia, rabanete, fava ervilha
e grão-de-bico. Colher couves, espinafre, etc.
No Jardim semear begónia, ervilha de
cheiro, gipsófila, girassol, lírio, paciências, florde-lis. Colher violetas, amores-perfeitos, camélias, jacintos, túlipas, etc.

O que há para colher
Couves, espinafre, etc
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Outros trabalhos
Realizar a lavoura das terras e preparação das culturas de Inverno, como é exemplo da batata.
Proceder também a fertilização química
com adubos fosfatados, potássicos ou compostos.
A poda na Lua Minguante é recomendável, mas nas figueiras, laranjeiras e macieiras os grandes cortes são prejudiciais. Enxertos no crescente.

Embalagens Valorfito a recolher
Recolher as embalagens vazias, proceder à tripla lavagem, inutilização e armazenamento temporário em sacos adequados à recolha.
Entrega destes sacos nos centros de
receção nos períodos de recolha previamente
definidos e divulgados.
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O que se deve semear ou plantar
Na Horta semear abóbora, alho-francês,
beterraba, cebola, cenoura, coentro, couves flor,
de grelo, e nabo, espargos, ervilha, espinafre,
fava, feijão, melancia, nabiça, pimento, rabanete,
repolho, salsa, segurelha, tomate.
No Jardim semear flores anuais, ervilhasde-cheiro, gipsófilas, manjericos, etc. Colher
amores-perfeitos, violetas, etc.
Plantar árvores e semear pinheiro-bravo,
no Crescente

O que há para colher
Colher os espinafres, couve-flor e brócolos.
Colher nos abrigos cenouras e couves de
Bruxelas
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Outros trabalhos
Podar no Minguante, menos damasqueiros e morangueiros (instalando os novos até
15).
Revolver a terra. Estrumar a Terra para
batatais.

Embalagens Valorfito a recolher
Recolher as embalagens vazias, proceder
à tripla lavagem, inutilização e armazenamento temporário em sacos adequados à recolha.
Entrega destes sacos nos centros de
receção nos períodos de recolha previamente
definidos e divulgados.
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O que se deve semear
ou plantar
Na horta semear
abóbora, alface, beterraba, couves, nabiça,
ervilha, espinafre, feijão, melancia, melão,
pepino, salsa, tomate, etc.
No Jardim semear amores-perfeitos,
cravos, crisântemos, dálias, bocas-de-lobo e
chagas, além das indicadas nos meses anteriores.
O que há para colher
Na horta colher cebolas brancas e
cebolinhos, rabanetes e azedas.
No jardim colher as flores de túlipas serôdias, campainhas brancas, narcisos e goivos.
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Outros trabalhos
Preparar a terra
para o milho e a batata
de regadio.
No Minguante (da lua) podar ainda as
árvores frutíferas. Resinar os pinheiros, concluir as trasfegas e, na vinha, combater o
oídio.
Preparar as estacas para feijoeiros e
ervilheiras.

Embalagens Valorfito a recolher
Recolher as embalagens vazias, proceder à tripla lavagem, inutilização e armazenamento temporário em sacos adequados à
recolha.
Entrega destes sacos nos centros de
receção nos períodos de recolha previamente
definidos e divulgados.
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O que se deve semear ou plantar
Na Horta semear, no Crescente, em
local definitivo, abóboras, alfaces, batata,
beterraba, brócolos, cenoura, couves, fava,
feijão, melão, melancia, nabo, pimento,
rabanete, salsa, etc. Em viveiro, semear
morangueiros, cebola, pepino e tomate. Na
2ª parte do mês, semear feijão temporão.
No Jardim semear estrelas do Egipto, girassóis e malmequeres
e colher as flores dos lilases,
margaridas, etc.

O que há para colher
Alcachofras, couves, endívias, espinafres, ervilhas, alfaces, alho francês, beterraba, cenoura.
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Outros trabalhos
Mondar, sachar,
os campos semeados no
mês anterior, iniciandose a rega matutina. Fazer adubações e correções de forma a preparar o terreno para as
plantações.

Hec
ho
par Embalagens Valorfito a recolher
a ti,
Recolher as embalagens vazias, procecon
der à tripla lavagem, inutilização e armazetod

namento temporário em sacos adequados à
recolha.
Entrega destes sacos nos centros de
receção nos períodos de recolha previamente
definidos e divulgados.
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O que se deve semear ou plantar
Na Horta semear no
Crescente, em local definitivo, abóboras, agrião, alface, beterraba, brócolos,
cenoura, couves, ervilha,
espinafre,
fava,
feijão,
melancia, melão, nabo, pepino, pimentos, rabanete, repolho.
Plantar tomate.
No Jardim semear cravos, manjericos, trepadeiras e plantas anuais.

O que há para colher
Na horta colher alcachofras, espargos,
ervilha, cebola verde, etc
No jardim colher flores para semente.
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Outros trabalhos
Lavrar à volta das matas (limpas…)
para evitar incêndios.
Tratar e regar os batatais. Iniciar a
transplantação do arroz. Semear girassol e
soja não transgénico.
Enxertar
medronheiros,
damasqueiros, amendoeiras, cidreiras e
laranjeiras.

Embalagens Valorfito a recolher
Recolher as embalagens vazias, proceder à tripla lavagem, inutilização e armazenamento temporário em sacos adequados
à recolha.
Entrega destes sacos nos centros de receção
nos períodos de recolha previamente definidos e divulgados.
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O que se deve semear ou plantar
Continua a sementeira do feijão para
consumo em verde. Plantar batata, pimento e
tomate.
Na Horta semear em viveiro alface,
alho-porro, nabo, repolho, e couves rábano,
flor e Bruxelas, e em local definitivo alface,
beterraba, cenoura, chicória, couve-nabo, couve-rábano, fava, nabo, rabanete, salsa, etc.
No jardim semear
begónias, calêndulas, gipsófilas, goivos, e colher
rosas, cravos, etc.

O que há para colher
Colher a 1ª cereja,
cebola, alho, alfaces e aipo,
da sementeira de Janeiro.
Extrair o mel e a cortiça.
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Outros trabalhos
Cavar, estrumar e semear. Ceifa, no
Minguante, do trigo, centeio e cevada.
Colher a batata de Fevereiro. Cuidar
de milharais, batatais e morangais.

Embalagens Valorfito a recolher
Recolher as embalagens vazias, proceder à tripla lavagem, inutilização e
armazenamento temporário em sacos adequados à recolha.
Entrega destes sacos nos centros de
receção nos períodos de recolha previamente definidos e divulgados.
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O que se deve semear ou plantar
Terminar a colheita da batata temporã e iniciar a colheita destinada à semente. Semear feijãoverde e alfaces (para colher antes dos primeiros
frios do Inverno), nabo e couves tardias, e no final
do mês, cenoura, rábano, salsa e plantas análogas.
Na Horta semear ao ar livre agrião, alface,
beldroega, cenoura, feijão de trepas e anão, nabo, rabanete, repolho, salsa, e a couve de Bruxelas,
nabo e flor. Regar bem.
No Jardim semear amoresperfeitos, calêndulas, etc., e as
plantas bienais e vivazes de germinação lenta, para
transplante no Outono. Colher as primeiras sementes.
O que há para colher
Colher alfaces, alho, beterraba roxa, beringela, cebola, cenoura, couves, espinafre de Verão, feijão, tomate. No final do mês, os aipos e alguns
melões.
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Outros trabalhos
Mês de ceifa e debulha.
Roçar mato para estrume.
No Crescente cobrir cepas.
Lavrar os canteiros.

Embalagens Valorfito a recolher
Recolher as embalagens vazias, proceder à tripla lavagem, inutilização e armazenamento temporário em sacos adequados à
recolha.
Entrega destes sacos nos centros de
receção nos períodos de recolha previamente
definidos e divulgados.
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O que se deve semear ou plantar
Em estufa semear as ervilhas e feijão.
Na Horta, ao ar livre e em local
definitivo, semear acelga, agrião,
alfaces, cebola, couve-nabo, ervilha, espinafre, fava, feijão, nabo,
rabanete, repolho de Inverno,
salsa.
No Jardim, regar as roseiras;
mudar as cinerárias e amores-perfeitos;
colheita matinal de rosas e
flores.

O que há para colher
Recolher fruta e no Minguante secá-la.
Colher feijão, abóboras, azeitonas e cereais.
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Outros trabalhos
Cavar e
sachar o milharal e
as hortaliças, regar
bem antes das
sementeiras e das transplantações;
Monda dos arrozais.

Embalagens Valorfito a recolher
Recolher as embalagens vazias, proceder à tripla lavagem, inutilização e armazenamento temporário em sacos adequados à
recolha.
Entrega destes sacos nos centros de
receção nos períodos de recolha previamente
definidos e divulgados.

~ 18 ~

O que se deve semear ou plantar
No Crescente continuar a semear e a
plantar (centeio e cevada, nas terras quentes), e
com as primeiras chuvas, os morangueiros,
regando até pegarem.
Na Horta semear ao ar livre e em local
definitivo acelga, agrião, alfaces, alho-porro,
cebola, cenoura, chicória,
fava, feijão, nabo, rabanete, repolho, salsa, tomate.
No jardim semear
amores-perfeitos,
begónias, cravos, gipsófilas,
margaridas, e as flores de
florescimento primaveril. Plantar bolbos: jacintos, túlipas.
O que há para colher
Colher amêndoa e azeitona.
Colher feijões e cebolas maiores para semente.
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Outros trabalhos
Enterrar os estrumes destinados às
próximas sementeiras.
Vindimar.
Estercar as terras a
semear no Minguante.
Ceifar arroz.

Embalagens Valorfito a recolher
Recolher as embalagens vazias, proceder à tripla lavagem, inutilização e armazenamento temporário em sacos adequados à
recolha.
Entrega destes sacos nos centros de
receção nos períodos de recolha previamente
definidos e divulgados.
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O que se deve semear ou plantar
Semear cereais praganosos. Em viveiro
semear amendoeiras e pessegueiros, em lugares
mais secos e abrigados as oliveiras. Plantar
árvores de fruto. Podar as árvores resistentes
ao frio. No fim do mês, plantar morangueiros,
alhos e cebolinhas. Transplantar alfaces, cebolas e salsa.
Na Horta resguardar do gelo e
preparar
canteiros
para a sementeira de
fava, rabanete, alfaces, etc. Semear em
local definitivo agrião, alface, cebola, cenoura,
ervilha, fava e rabanete. Colher feijões. No jardim: semear flores, como no mês anterior, e
plantar roseiras, crisântemos, tulipas, jacintos e
as flores da Primavera. Colher as flores do
Outono: dálias, rosas, etc. Plantar os bolbos.
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O que há para colher
Iniciar a colheita da azeitona.
Colher a castanha, noz e avelã e, para
guardar em local seco,
abóboras e melões de
Inverno.

Outros trabalhos (p. ex. poda, monda, etc.)
Estercar no Minguante as covas para
árvores a transplantar na Primavera.
Combater a gafa da azeitona.

Embalagens Valorfito a recolher
Recolher as embalagens vazias, proceder
à tripla lavagem, inutilização e armazenamento temporário em sacos adequados à recolha.
Entrega destes sacos nos centros de receção nos períodos de recolha previamente definidos e divulgados.
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O que se deve semear ou plantar
Plantar cerejeiras, pessegueiros, pereiras
e macieiras, no Crescente. Plantar batata (nas
zonas secas para colher no seco), alho, couve
temporã, tremoço. Semear cereais, fava, ervilha, e em camas quentes alface, beterraba, cebola, nabiça, nabo, rabanete
e tomate.
Na Horta semear
agrião, alface, cenoura,
couves, com exceção da
couve-flor, e brócolos.
No Jardim estercar covas para a plantação na Primavera de árvores ou arbusto, e estacar as plantas contra o vento. Plantar bolbos de
flores e roseiras.
O que há para colher
Colher azeitona e beterraba.
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Outros trabalhos
Estercar os pomares no Crescente,
podá-los no Minguante, protegê-los
das geadas.
Arejar o fruteiro.
Podar Roseiras

Embalagens Valorfito a recolher
Recolher as embalagens vazias, proceder à tripla lavagem, inutilização e armazenamento temporário em sacos adequados à
recolha.
Entrega destes sacos nos centros de
receção nos períodos de recolha previamente
definidos e divulgados.
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O que se deve semear ou plantar
Continuar as sementeiras de trigo e centeio,
e a de fruteiras, se não houver geadas. Semear
cebola, couve, beterraba, nabiça, pimento, tomate e
salsa. Em sítios abrigados pode-se ainda semear
agrião, espinafre, alfaces, fava e ervilha. Plantar
também Macieiras e Pereiras.
Na Horta semear agrião,
alface de cortar, ervilha, chicória, espinafre, fava e salsa.
No Jardim, prossegue a
plantação de roseiras, gladíolos, íris, ciclames,
lírios, a proteger das geadas. Semear ciclames,
ervilhas-de-cheiro, etc.
O que há para colher
Em zonas quentes: Alcachofra, repolho, batata doce agrião, brócolos, couve, couve-flor, espinafres, feijão, alfaces, batatas, alho francês, beterraba
e cenoura.
Em zonas frias: Repolhos, espinafres, alho francês,
alfaces, cenouras.
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Outros trabalhos (p. ex. poda, monda,
etc.)
Resguardar as plantas do gelo. No Crescente, continuar as cavas e a estrumagem.
Arrotear terras e mato para as sementeiras da Primavera.
Cortar madeiras, no Minguante. Iniciar
a mergulhia das vinhas.
Finalizar a apanha da azeitona, e a limpeza dos lagares.

Embalagens Valorfito a recolher
Recolher as embalagens vazias, proceder à tripla lavagem, inutilização e armazenamento
temporário em sacos adequados à recolha.
Entrega destes sacos
nos centros de receção nos
períodos de recolha previamente definidos e divulgados.
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