
   

 

Janeiro molhado, se

        Embalagens Valorfito a recolher:

  Calda Bordalesa Sapec ou Bayer

    

Plante e semeie no jardim:Plante e semeie no jardim:Plante e semeie no jardim:Plante e semeie no jardim:

 

 
Tulipa 

 
Cravinas 

 

 
Gipsofila 

 

 

 
Dálias 

    

Na horta: Na horta: Na horta: Na horta:     
    

-  Semear aveia, trigo serôdio e centeio. 
- Semear favas, ervilhas, batata temporã, 
repolho, couves de todas as qualidades, grão 
de bico alface, rabanetes, cebolas, bróculos e 
cenouras. 

- Faça covas para os espargos
- Semear em terras quentes as pevides azedas 
de laranjas, limões, limas e cidreiras

- Fazer calagens nos laranjais.  
- Uma boa poda sanitária durante o inverno é 
conveniente para evitar o apareciment
certas doenças e parasitas

- Iniciam-se a poda das vinhas.
 

, se não é bom para o pão, não é mau pa

    

Embalagens Valorfito a recolher: 

Calda Bordalesa Sapec ou Bayer 

Plante e semeie no jardim:Plante e semeie no jardim:Plante e semeie no jardim:Plante e semeie no jardim:  JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro

 

Dia 1, quarta

Lua nova 

- Plantam

caduca e fazem

nas amendoeiras. 
 

Dia 8, quarta

Quarto crescente

- Plantam-se fruteir

árvores que dão

as amendoeiras, pessegueiros

ameixieiras,
 

Dia 16, quinta

Lua cheia 

- Adubam-se e 
 

Dia 24, sexta

Quarto minguante 

- Corte de talhadio

destinadas a fornecer madeiras de 

construção e mobiliário, como por 

exemplo, castanheiros, carvalhos e 

salgueiros.

 

Dia 30, quinta

Lua nova 

- Fazem-se plantações de fru

de estacas. Plantar

murtas; transplantar

limoeiros, álamos e ciprestes.

- Podam-se as roseiras, os arbustos 

de floração tardia e o bucho

 

 
Jacinto 

 

 
Amarilis 

 

 
Begónia 

tuberosa 
 

Ranúnculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aveia, trigo serôdio e centeio.  
Semear favas, ervilhas, batata temporã, 

repolho, couves de todas as qualidades, grão 
alface, rabanetes, cebolas, bróculos e 

Faça covas para os espargos 
Semear em terras quentes as pevides azedas 

s, limões, limas e cidreiras.  
nos laranjais.   

a sanitária durante o inverno é 
para evitar o aparecimento de 

certas doenças e parasitas. 
se a poda das vinhas. 

 para o gado. 
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quarta-feira   

  

Plantam-se fruteiras de folha 

caduca e fazem-se enxertias de garfo 

nas amendoeiras.  

8, quarta-feira 

Quarto crescente 

se fruteiras, enxerta-se as 

rvores que dão flor temporã, como 

as amendoeiras, pessegueiros, 

ameixieiras, entre outras.   

16, quinta-feira 

Lua cheia  

se e podam-se as árvores. 

sexta-feira 

Quarto minguante  

de talhadio as árvores 

destinadas a fornecer madeiras de 

construção e mobiliário, como por 

exemplo, castanheiros, carvalhos e 

 

quinta-feira 

 

se plantações de fruteiras e 

de estacas. Plantar loureiros e 

murtas; transplantar laranjeiras, 

limoeiros, álamos e ciprestes. 

se as roseiras, os arbustos 

de floração tardia e o bucho. 


