
   

 

"Jun

    

        Embalagens Valorfito a recolher:

  Fitanol, Lousã, Garbol 
    

PPPPlante e semeie no jardim:lante e semeie no jardim:lante e semeie no jardim:lante e semeie no jardim: 

 
Campânulas 

 
Goivos 

 
Jasmins 

    

- Tirar da terra as raízes dos ranúnculos, jacintos 

e tulipas. 

- Mergulhar os cravos. 

- Reproduzir por estacas gerânios e pelargónios.

  

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

- Semear feijão de trepar, 

pepinos, melões, alface, tomate, linho, cânhamo, 

arroz, cenouras, agriões, cabaças

qualidade de couves. 

- Plantar tomateiros, morangueiros e beringelas.

- Ceifar os cereais de pragana, favas e fenos.

unho floreiro, paraíso verdadeiro ”. 

 

Embalagens Valorfito a recolher: 

 

 Junho 201

 

Dia 5, quinta-

Quarto crescente

- Deve-se regar as hortas à tardinha 

quando a terra já não está quente. 

Comece as ceifas dos prados.

 

Dia 13, sexta

Lua cheia 

- Colhem-se e malham

os grãos, e outros legumes se 

estiverem secos.

- Fazem-se tratamentos cú

de enxofre. 

 

Dia 19, quinta

Quarto minguante

- Faz-se a extração de mel das 

colmeias. Limpa

se os viveiros e fruteiras.

 

Dia 27, sexta

Lua nova 

- Plantam-se nabos, cenouras, 

cebolas e mostarda.

- Enxertar de anel, nas regiões 

frescas amendoeiras, castanheiros, 

nogueiras e p

 
Estrelícias 

 
Cravos 

 
Begónias 

  

ranúnculos, jacintos 

por estacas gerânios e pelargónios. 

 abóboras, ervilhas, 

tomate, linho, cânhamo, 

cabaças e toda a 

Plantar tomateiros, morangueiros e beringelas. 

Ceifar os cereais de pragana, favas e fenos. 

    

2014 

-feira  

Quarto crescente 

se regar as hortas à tardinha 

quando a terra já não está quente. 

Comece as ceifas dos prados. 

sexta-feira 

se e malham-se as favas, 

os grãos, e outros legumes se 

estiverem secos. 

se tratamentos cúpricos e 

Dia 19, quinta-feira 

Quarto minguante 

se a extração de mel das 

colmeias. Limpa-se, sacha-se e rega-

se os viveiros e fruteiras. 

sexta-feira 

se nabos, cenouras, 

cebolas e mostarda. 

Enxertar de anel, nas regiões 

frescas amendoeiras, castanheiros, 

nogueiras e pessegueiros. 


