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    Embalagens Valorfito a recolher:

 Calda Bordalesa Sapec ou Bayer, Lousal Sapec

PlantePlantePlantePlante    e semeie no jardim:e semeie no jardim:e semeie no jardim:e semeie no jardim: 

Estrelícias

 
Cravos 

 
Chagas 

 
Candelárias

 
Ervilha de cheiro 

Sécias

Dálias

Bons dias

Zínias gigantes

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

-Semear 
espinafres e 
tomate; 
- Semear pinhão 
e penisco. 

Março chuvento ano lagarento”. 

 

Embalagens Valorfito a recolher: 

Calda Bordalesa Sapec ou Bayer, Lousal Sapec        

 MarçoMarçoMarçoMarço    2012012012014 4 4 4         
 
Dia 1, sábado 
Lua nova  
- Concluem-se as sementeiras de trigo da 
primavera.  
Plantam-se batatas e principalmente as 
sementeiras de espargos e morangueiros.
Enxertam-se damasqueiros e pessegueiros.
 
 

Dia 8,sábados 
Quarto crescente  
 

- Continua a sementeira de melões, pepinos e 
abóboras; em terras quentes, semeia
linho, grãos, alfaces, cenouras e todas as pevides 
azedas; nas terras quentes, plantam
 
 

Dia 16, domingo 
Lua cheia  
 

Sacham-se, limpam-se e regam
tratam-se os morangais, regando
cortando-lhes as folhas 
braços, se tiverem formado
aproveitados para plantação.
 
 

Dia 24, segunda-feira 
Quarto minguante 
 

Não se devem conservar
borras, porque correm o risco de levantar com a 
chegada dos primeiros calores e inutilizam
meio de fermentações prejudiciais. 
grelo da batata. Plantação de cebolo.   
 
 

Dia 30, domingo 
Lua nova 
 

Devem estar concluídas
deste mês, as sementeiras de milho em terras 
secas, aguardando-se ocasião oportuna para se 
fazerem as das terras húmidas ou encharcadas. 
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Dálias 

 
Bons dias

 
Zínias gigantes 

  

    

se as sementeiras de trigo da 

se batatas e principalmente as 
sementeiras de espargos e morangueiros. 

damasqueiros e pessegueiros. 

Continua a sementeira de melões, pepinos e 
abóboras; em terras quentes, semeia-se milho, 
linho, grãos, alfaces, cenouras e todas as pevides 
azedas; nas terras quentes, plantam-se figueiras.  

se e regam-se as hortas; 
se os morangais, regando-os, sachando-os, 

lhes as folhas velhas e eliminado os 
, se tiverem formados como pés-mães são 

aproveitados para plantação. 

se devem conservar os vinhos sobre as 
porque correm o risco de levantar com a 

chegada dos primeiros calores e inutilizam-se por 
meio de fermentações prejudiciais. Extrai-se o 
grelo da batata. Plantação de cebolo.                              

Devem estar concluídas, nas primeiras semanas 
deste mês, as sementeiras de milho em terras 

se ocasião oportuna para se 
fazerem as das terras húmidas ou encharcadas.  


