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Dedico este trabalho a todas as
crianças dos Clubes Agrícolas do
Brasü, nas pessoas dos meus filhos :
Carlos-Leo-nam «
Leonardo.

PREÂMBULO
As hortaliças, como é de todos sabido, constituem uni
complemento necessário à alimentação do homem, sendo
em sua maioria importantes fontes de vitaminas e elementos minerais indispensáveis à economia humana.
A importância econômica da horticultura, especialmente no abastecimento das grandes cidades, assenta-se
no fato, de alta relevância, de estabelecer-se sério dilema
a tal respeito: se o produtor (horticultor) tem suas instalações longe do centro consumidor, ficará na dependência dos meios de transporte, que precisam ser rápidos, devido à natureza dos produtos a transportar, tanto mais
caros quanto mais rapidez se exige. Se, ao contrário, o
horticultor tem suas plantações colocadas próximo dos
centros urbanos, ou dentro deles, ocupará terrenos de alto
valor venal ou locativo, com taxas de imposto muito elevadas, mão de obra onerosa, difícil aquisição do estéreo
e onde a própria água é medida e vendida.
Avulta então a necessidade do conhecimento dos processos racionais de cultura de hortaliças, para obtenção de
produtos de baixo custo, que possam alcançar o consumidor deixando lucro razoável.

HORTAS

,

'

O cultivo de uma pequena horta além de propiciar às
famílias alimentos frescos e em perfeitas condições de higiene, pode constituir um momento de recreação sadia.
Ninguém desconhece o valor dos produtos hortícolas
para a saúde do homem. As recentes descobertas da ciência dietética, especialmente no dominio das vitaminas deram
aos vegetais habitualmente cultivados nas hortas importância capital na alimentação humana.
Os chamados caldos de frutas e de legumes, conhecidos ainda pelo nome grã-fino de cocktail de frutas ou
coclftail de legumes, têm emprego diário na nutrição das
crianças e dos adultos. (Coquetel, em português).
A facilidade da cultura das variadas hortaliças aumenta-lhes o valor econômico e possibilita o seu uso generalizado.
Podendo ser cultivadas nas mais insignificantes áreas
e tendo ciclos vegetativos curtos, fácil se torna a sua produção domiciliar.
Mesmo nos lugares onde o estéreo seja caro e a água
medida «na hidrômetros, a horta constitui recurso econômico .
Ainda que os produtos hortícolas caseiros saiam por
preço igual ao do mercado local, a garantia de sua pureza
e a vantagem de tê-los sempre à mão, colhendo-os no
justo momento em que as refeições estão sendo preparadas, compensa o alto preço de custo. Entretanto é raro
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acontecer tal. Atualmente as quitandas e os quitandeiros
ambulantes, dada a grande procura de suas mercadorias
estão pedindo preços exorbitantes pelo mais modesto
chuchu e, por muito cara que fique a horta da família,
difícil será alcancem seus produtos custo de produção
igual ou mais elevado que os dos quitandeiros.
Resta-nos, além de tudo, o fator recreação. O cultivo
de uma pequena horta nos proporciona momentos de distração, e de vida ao ar livre; dá-nos oportunidades de realizar trabalhos manuais e a satisfação de ver o desenvolvimento das plantas e o fruto de nosso trabalho. Tudo isso
coroado pelo prazer de lermos à mesa hortaliças limpas,
frescas, alimentícias.
Foi tendo em vista todos esses falos e, animados com
a benévola acolhida feita ao nosso manual de jardinagem,
intitulado JARDINS, aparecido em 1913 e já em 3.a edição,
que resolvemos reunir algumas pequenas notas práticas
dedicadas aos que desejarem cultivar uma pequena horta
em seu quintal.
De modo idêntico ao que fizemos no manual de jardinagem, procuramos aqui orientar o leitor sobre o melhor modo de realizar e cultivar pequenas hortas.
Não pretendemos pois indicar questões atinentes ao
estabelecimento da horticultura comercial, das grandes
hortas.
Este é, pois, um complemento de JARDINS e, se tiver a
simpática acolhida dispensada ao nosso manual de jardinagem estaremos bem pagos de nosso esforço em entregar aos interessados este pequeno repositório de conselhos práticos sobre horticultura.

As quitandas, as feiras e os quitandeiros ambulantes pedem pregos exorbitantes pelas hortaliças
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AS HORTALIÇAS
Cada hortaliça (ou legume como geralmente se diz)
encerra quantidades e qualidades de minerais e vitaminas
diferentes. Na formação da horta doméstica deve-se ter
em vista esse fato, procurando-se, de acordo com a área
disponível, cultivar as espécies que se completem no tocante às suas constituições químicas.
E' óbvio que, para isso, se torna necessário então conhecer a análise de cada planta hortícola, para a boa escolha das que devem ser plantadas.
As hortaliças cultivadas para consumo de suas folhas
são em geral mais ricas em minerais, especialmente cálcio e ferro.
Encerram também diversas vitaminas.
As outras hortaliças verdes, (ervilhas, vagens, cebolinha, aspargos, brocoli, chuchu, aipo), são, semelhantes às
folhas, isto é, ricas em minerais e encerram várias vitaminas .
Quanto às amarelas são ricas ein vitaminas A (cenouras, nabo amarelo, batata doce).
O tomate é rico em vitamina C.
O pepino, a cebola, o rabanete, o nabo branco, a beringela, são ricos em minerais e variadas vitaminas.
Em quatro grupos, se dividem as plantas hortícolas:
a) hortaliças cultivadas pelo valor alimentício de
suas raízes, bulbos ou tubérculos, ou sejam - - beterraba,
•cebola, cenoura, nabo e rabanete.

Procure seguir os ensinamentos dos técnicos, dos experimentados e nunca os
dos empíricos e mal orientados.
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b) cultivadas para consumo de suas folhas e caules
- acelga, agrião, aipo, alface, almeirão, bertalha, chicória, couve, espinafre, mostarda, repolho, serralha.
c) hortaliças cultivadas para aproveitamento dos
frutos ou das sementes: beringela, chuchu, ervilha, fava,
feijão de vagem, giló, pimentão, quiabo, tomate.
(/) Finalmente as que são usadas como condimento,
adubo ou tempero (independendo a classificação das partes
usadas) e que são: alho, cebolinha (cebola de cheiro ou
cebola de folha), coentro, cominho, hortelã, pimenta, salsa.

RIQUEZA EM VITAMINAS
VITAMINAS

Hortaliças
Agrião
Aipo
Alface repolho da . . . .
Alface romana
Aspargo branco
Aspargo verde
Batata doce
Beringela
Beterraba
Brócolo
Cebola
Cenoura
Chicórea
Couve
Ervilha
Espinafre
Mostarda (folhas)
Nabo
Pepino
Pimentão
Rabanete
Salsa
Serralha
Tomate .
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O — Significa ligeira quantidade da vitamina, na hortaliça Indicada.
—' Significa existência da vitamina em quantidade apreciável.
X — Significa boa fonte da vitamina.
Significa excelente fonte da vitamina.

x

Sc você não dispõe cV úgrin em abundância, não tente
lima. horta

l
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RIQUEZA EM ELEMENTOS MINERAIS
HORTALIÇAS

Agrião
Aipo
Alface
Aispargo
Batata doce .
Bcringela . . .
Beterraba . .
Brócolo . . . .
Cebola
Cenoura . . . .
Chicória . . . .
Gouve
Ervilha . . . .
Espinafre . . .
Nabo
Pepino
Pimentão . . .
Rabanete .. .
Salsa
Serralhii
Tomate

CÁLCIO
O', 168%
0,072%
0,054%
0,021%
0,033%
0,009%
0,036%
0,14©%
0,032%
0,042%
0,074%
0,045%
0,022%
0,083%
0,051%
0,010%
0,011%
0,037%
0,193%
0,113%
0,011%

FERRO
0,0026%
0,0017%
0,0011%
0,0012%
0,0008%
0,0005%
0,0009%
0,0014%
0,0005%
0,0007%
0,0007%
0,0004%
0,0019%
0,0034%
0,000-5%
0,0003%
0,0004%
0,001%
0,0043%
0,003%
0,0004%

d cultivo de uma pequena horta garante o fornecimento de alimentos frescos e em perfeitas condições cie higiene
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ÁREAS
O aproveitamento das áreas para instalação da horta
fica na dependência de fatores diversos, a saber: natureza
do terreno; água disponível; mão de obra com que se
conta; facilidade de aquisição de adubos.
Os terrenos muito úmidos, alagadiços, devem ser previamente drenados e os muito secos exigem regas abundantes .
A água disponível é outra condição essencial ao estabelecimento de uma borta. Ao passo que podem existir
jardins onde baja escassez, dágua, para a horta esta não
pode deixar de ser abundante. Só pode haver aproveitamento de grandes ou de pequenas áreas desde que a água
seja obtida fartamente.
Outra condição sem a qual não pode haver horta é
a facilidade da aquisição de estéreo de curral, bem curtido. Sem água e estéreo, não há possibilidade de produzir hortaliças.
O local em que se vai instalar uma horta não deve ser
sombrio. Precisa ser batido pelo sol durante o dia todo.
No aproveitamento de pequenas áreas urbanas pode-se
conseguir até arranjos artísticos, pela elaboração de instalações inteligentemente projetadas, fugindo-se à monotonia dos clássicos canteiros quadrangulares, separados por
estreitas ruas, que se assemelham mais a regos que a ruas.

Não adquira ferramentas em excesso, ou utensílios que nüo tenham emprego
prático em sua pequena horta.

FERRAMENTAS
Para a pequena horta da família, o equipamento de
ferramentas deve ser reduzido. Nada é mais prejudicial
ao pequeno horticultor que a preocupação de adquirir numerosos utensílios. Prejudicial porque onera o estabelecimento da horta e porque estabelece dificuldades de escolha e emprego de cada um.
Poucas e modestas ferramentas permitem fácil cultivo
da horta doméstica.
Para o preparo do terreno, é necessário um eiixctflão
ou u'a pá direita. Entretanto, como esse trabalho inicial
nem sempre é feito pelo dono da pequena horta, que contrata tal operação, entregando-a a um trabalhador, desnecessário se torna a aquisição desses instrumentos, que
outro emprego não terão depois de formada a horta.
Adquira, pois, as seguintes ferramentas:
l
l
l
l
l
l

enxada de 3 libras
sacho
ancinho
colher de jardineiro
pá comum ou pá de aterro
regador

A pá pode ser dispensada nas hortas muito pequenas.
Ela serve para o movimento do estéreo ou da terra e pode
ser substituída pela enxada, nos casos em que a quantidade
de estéreo a remover for pequena.

Ancinho. colher de jardineiro, enxadinha, escarificaclor manual, sacho, enxada
e enxadão.
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A enxada serve para cavar e revirar a íerra; misturar o estéreo na terra; para capinar; para abrir sulcos e
pequenas covas.
0 sacho é usado para capinar os canteiros, entre as
plantas; para abrir sulcos e para afofar a terra.
Usa-se o ancinho no nivelamento e limpeza da terra
dos canteiros; nas hortas de grandes dimensões serve também para recobrir as sementes nos canteiros de sementeira.
Emprega-se a colher de jardineiro no transplante, para
arrancar as mudas com torrão.
Atualmente, as fábricas de utensílios agrícolas produzem tipos especiais de ferramentas destinadas aos horticultores e jardineiros amadores, peças leves e práticas, que
são vendidas avulsas ou em coleções, a preços módicos.
Nesses jogos de ferramentas há geralmente:
1 enxadinha (substitui o sacho)
l colher de jardineiro
l pequeno ancinho
l escarificador pequeno (com cabo de colher)
l sulcador

racha, usados para colocar nas torneiras dos lavabos, ao
bico dos regadores comuns. E' barato e atende perfeitamente ao fim visado.
Quando a horta ocupar área muito extensa, as regas
podem ser feitas mais facilmente com auxílio de mangueiras de borracha. Ainda neste caso, será necessário adquirir também uma peneira de arame, de malhas finas,
para o serviço de sementeiras.
E' óbvio lembrar a necessidade de um cordão e estacas, para alinhamento dos canteiros e das plantas.

A pá, como ficou dito, servirá para a movimentação
da terra e do adubo, mas, nas pequenas hortas urbanas,
poderá ser dispensada.
O tamanho do regador fica ao critério de cada um,
dependendo da força ou da disposição da pessoa que se
vai incumbir das regas e também das dimensões da horta.
Em qualquer caso, deve-se ter cuidado em obter-se o regador com o ralo (crivo, pausa ou chuveiro) de furos finos
pois, quando são muito grossos, os jatos de água caindo
com muita força ou com muito peso sobre a terra ou sobre
as plantinhas prejudicam o bom andamento das hortaliças.
Para a rega das sementeiras será útil, ter-se um pequeno regador, de crivo bem fino, ou uma bomba manual,
ótimo recurso é adaptar-se uni desses chuveirinhos de bor-

TERRENO
Qualquer terreno, em se tratando de pequenas hortas
urbanas, serve para a cultura de hortaliças. Isso porque
as terras de quintal são, em geral, ricas em elementos úteis
à planta, por serem naturalmente fertilizadas pelos detritos
de natureza vária, que são carreados para aí. Salvo os lugares muito arenosos (beira-mar) e assim mesmo tratando-se de moradias novas, os solos dos quintais são bons
para estabelecimento de horta ou de jardim.
Além disso, os possíveis defeitos do solo podem ser
facilmente afastados por meio de adubos e corretivos, o
que não se pode dar nas grandes hortas feitas com finalidade comercial, porquanto, em larga escala, a operação
seria onerosa, incidindo no custo da produção.
Nos terrenos muito duros ou compactos será preciso
adicionar um pouco de areia ou de cinza de madeira, a
fim de torná-los mais soltos. Vice-versa, quando o quintal
for arenoso (caso, aliás, raro) deve-se para aí transportar
terra argilosa.

PREPARO DO TERRENO
Antes de tudo será feita cuidadosa limpeza do terreno,
eliminando-se todo e qualquer detrito estranho (pedras,
paus, vidros, latas, ferro velho, pedaços de tijolos ou de
ladrilhos). Tal limpeza deve ser feita antes da lavra manual e durante esta operação.
A lavra manual deve ser feita por meio do enxadão,
cavando-se o mais profundo que for possível e destorroando-se bem. O destorroamento é feito simultaneamente,
à proporção que a terra vai sendo virada, quebrando-se
os torrões com o "olho" do enxadão, operação fácil e
cômoda.
Depois de lavrado e destorroado passa-se à aplicação
do estéreo, que deve ser espalhado sobre o terreno e em
seguida revolvido por meio de enxada ou de enxadão.
Isso feito, procede-se ao nivelamente com o auxílio
do ancinho. Nesta operação, aproveita-se para concluir a
limpeza do solo, pois o ancinho faz a separação dos detritos mais reduzidos, que sempre escapam à catação.
O melhor adubo a ser incorporado ao solo quando se
dá início a uma horta é, indubitavelmente o estéreo (de
curral ou de cocheira), bem curtido.
Posteriormente, isto é, durante as várias fases do cultivo, outros adubos serão empregados, como adiante veremos .
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COMPOSTO ORGÂNICO
Quem dispuser de pequeno pomar ou de qualquer área
arborizada, própria ou vizinha, e de um local onde possa
preparar o composto orgânico, não deve deixar de fazê-lo.
O composto orgânico é o resultado da fermentação natural e conseqüente decomposição da matéria orgânica de
origem vegetal, especialmente folhas e caules tenros de
quaisquer plantas (folhas caídas das árvores, mato capinado das ruas e aléias, grama da aparação dos relvados,
capim, pequenos galhos resultantes das podas de sebes,
cascas de frutas e legumes, etc.).
Constitui excelente, porque não dizermos: extraordinário material para a cultura de hortaliças, permitindo que
terrenos os mais pobres, os arenosos ou os de subsolo, decorrentes (como é comum nas cidades) das obras de terraplanagem e desatêrro, produzam tão bem ou melhor
que os solos naturalmente dotados de boa fertilidade. O
preparo do composto orgânico nada tem de difícil, complicado ou inconveniente. Não exige aparelhamento nem
construções especiais, não produz mau cheiro e nem é
demorado. Requer apenas conhecimento da "receita" que
em seguida vamos dar e, é lógico, que exista material (folhas, mato, aparas de gramado, etc.) para o "fabrico" do
composto.
Eis como se procede, de acordo com instruções elaboradas pelo Instituto de Fermentação, do Ministério da
Agricultura:

Prepare cuidadosamente o terreno, limpando-o bem e pulverizando a terra
o mais que for possível

Composto é o produto de cor escura, rico cm húmus,
oriundo da fermentação de matéria morta de origem vegetal.

— 26 —

Assim, como matéria prima, podem ser usados todos
os resíduos que se encontram com facilidade nos quintais
e chácaras: matos (restos de capinas), folhas caídas, rés, tos
de podas, restos de verduras, tudo enfim que costuma ser
queimado^ deixado ao tempo ou atirado ao lixo, sem melhor
aproveitamento.
Convém frizar, porém, que esses materiais não possuem, todos, a mesma facilidade de decomposição.
Para fins práticos pode dizer-se que são de fácil decomposição: rama de feijões e outras leguminosas, folhas
tenras, hastes finas de guaxima e similares (roçados antes
do inverno), resíduos de frutas suculentas como laranjas,
capim gordura, sementes.
São de decomposição menos fácil: folhas de cana, cana
de milho, capim murumbu e elefante, resíduos de café.
São de difícil decomposição: bagaço de cana, serragem
e desbastes de madeiras não resinosas.
De dificílima decomposição: serragem e desbastes de
madeiras resinosas e aromáticas.
Esta diversidade de comportamento sugere, logo, a
vantagem em misturar material de fácil decomposição com
aqueles outros em que esta é difícil.
Nunca fazer uma fossa ou meda unicamente com material de difícil decomposição como serragem, o que redundaria num completo fracasso. Por outro lado, consideramos um verdadeiro esbanjamento fazê-las integralmente
com material de fácil decomposição. Na boa prática convém alternar camadas, por exemplo, de 10 cm de rama
de feijões com outras de bagaço de cana ou capins muito
duros.
No caso da serragem é necessário misturá-la, parcimoniosa e intimamente, com um produto de fácil humificacão.
Certos materiais como cana de milho, socas de abacaxi
e outros, convém sejam cortados em pedaços pequenos para
facilitar o arranjo das camadas dentro da fossa.
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Lavrando e quebrando torrões com o enxadão

Aparelhagem. Toda a aparelhagem necessária para
realizar o processo é encontrada, com facilidade, em qualquer parte: enxada, enxadão, ancinho, garfo, um barril ou
qualquer vasilha capaz de conter água, além de lugar
onde se possa abrir um buraco (fossa).
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As enxadas e enxadões devem ser bem afiados e encabados num ângulo tal que permita, com facilidade, seu
uso para o corte da matéria prima empilhada.
Às vezes, como no caso da cana de milho, é mais prático cortá-la com uma foice.
Regadores munidos de crivos grossos são úteis para
rega das camadas. Na falta deles, usar latas de querosene,
procurando distribuir a água o mais uniformemente possível .
Local para a fabricação. E' conveniente escolher um
terreno de barro em situação de fácil acesso, não inundável e perto de água abundante.
Água. A água é um fator preponderante na rápida
transformação da matéria prima em composto.
Recomendamos não manter umidade excessiva nem
secura demasiada.
O material deve ter um grau de umidade tal que,
quando apertado na mão, apresente coesão sem deixar escorrer água.
A fossa. As dimensões da fossa ou buraco ficam na
dependência da área e do material disponível.
A profundidade deve ser de 50 centímetros. Comprimento e largura podem variar: 5m x 2m, 4m x 2m, 2m x Im,
etc., segundo a conveniência de cada um. Nas fazendas,
sítios e chácaras, as fossas terão maiores dimensões.
Deve ser feita em uma extremidade do terreno, deixando espaço bastante para movimentação do composto,
que é submetido a três operações ou cortes antes de chegar
ao estado de utilização.
Preparo do material. Quando os detritos vegetais a
transformar em composto forem de difícil decomposição e
não houver material de fácil decomposição para com ele
ser muisturado, será necessário enriquecê-los, a fim de que
o processo de transformação seja acelerado.

Alisando a terra com o ancinho

Para isso prepara-se uma lama com o estéreo fresco de
animais e água.
No fundo de um barril põe-se a quantidade de uma
lata (tipo das de querosene ou de banha de 20 quilos) de
estéreo, não curtido, de boi ou de cavalo e adiciona-se água;
vai-se mexendo com um pau até ser completamente dês-
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feito o estéreo. Um barril com uma lata de estéreo e 100
litros de água dá para preparar uma tonelada de composto.
Partindo-se dessa base pode-se calcular o preparo da
lama para maiores ou para menores quantidade do composto. Na falta de estéreo fresco de boi ou cavalo, pode-se
empregar o de galinha ou de coelho.
Todas as cinzas dos fogões ou de coivaras devem ser
armazenadas em lugar abrigado das chuvas. Elas vão servir
para serem espalhadas uniformemente sobre as camadas
de matéria prima, ao encher-se a fossa.
Na falta de cinza usa-se cal extinta.
Carregamento da fossa. Estando a matéria prima, bem
como a água, a lama e a cinza (ou cal), ao lado da fossa,
inicia-se o carregamento fazendo-se uma cama no fundo
da mesma com o material mais rígido ou o de mais difícil
decomposição. A camada deve ter dez centímetros de espessura.
Molha-se bem essa camada.
Depois espalha-se a quarta parte da lama preparada
no barril. Em seguida põe-se uma ligeira camada de cinza
ou de cal extinta.
Faz-se depois a segunda camada com material diferente do da primeira camada, se houver, repetindo-se as
operações anteriores.
Procede-se da mesma maneira com as terceira e quarta
camadas.
Finalmente, faz-se a quinta camada que serve apenas de
cobertura.
Se a matéria prima estiver úmida das chuvas, deve-se
molhar apenas onde for preciso, onde estiver seco. As camadas não devem ser socadas.
Periodicamente, de 7 em 7 dias, de acordo com o estado do tempo, convém molhar ligeiramente o material,
para compensar as perdas por evaporação.

Jl

A água nunca deve ficar empoçada na fossa.
Nos dias chuvosos convém cobrir a fossa.
Quando a matéria prima é toda ela de difícil decomposição, convém regar com salitre do Chile dissolvido nágua,
na proporção de l quilo para cada mil litros dágua.
Temperatura. Estando a fossa, bem preparada, desenvolve-se, ao fim de alguns dias, grande quantidade de calor,
cuja intensidade pode ser observada introduzindo-se um
termômetro ou mesmo a mão. Nas fazendas e sítios, quando
se preparar grande volume de composto, será útil controlar
a temperatura nos diversos pontos da fossa a fim de se saber
se a marcha da decomposição está sendo normal. Nas pequenas hortas urbanas isso é dispensável.
Quando a temperatura da massa é elevada, observa-se
na sua superfície, pela manhã, o desprendimento de abundantes vapores, como se houvesse fogo por baixo do composto em elaboração.
Cortes. O corte é uma operação praticada com o í'im
de acelerar a transformação da matéria prima em húmus.
Convém que seja efetuado em dias certos para maior
regularidade do processo.
O primeiro deve ser feito duas semanas após o enchimento da fossa.
O segundo corte, duas semanas após o primeiro, o terceiro, três semanas após o segundo e o quarto também três
semanas após o terceiro.
No momento de cortar convém molhar, uniformemente,
a massa.
Corta-se com auxilio de enxada, enxadão ou mesmo
sacho, bem afiados. Os cortes devem ser no sentido transversal à fossa e em camadas bem finas, tendo-se cuidado
de não atingir a terra do fundo ou das paredes da fossa.
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Essa é a primeira meda, onde fica até o dia do segundo corte, quando passa a constituir a segunda meda,
até à data do terceiro corte, e assim por diante até o
quarto e último corte que se dá 10 semanas após o carregamento da fossa. Depois do quarto corte o composto
está pronto para ser aplicado e deve ficar depositado em
uma fossa própria ou pode voltar para a fossa onde teve
inicio a fabricação, caso a mesma não esteja novamente
carregada.
Conservação do composto. Uma vez pronto o composto, convém aplicá-lo imediatamente ao solo, enterrando-o
a pouca profundidade. Em caso contrário, não convém ser
deixado em medas ao sol e à chuva, porque perderá rapidamente suas qualidades.
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h) Ao fim da sétima semana, molhar a meda (segunda), cortar (terceiro) e fazer a terceira meda.
i) Ao fim da oitava semana, molhar a meda (terceira).
•j) Ao fim da nona semana, molhar a meda (terceira).
A') Ao fim da décima semana, molhar a meda (terceira) e cortar (quarto corte) .
NOTA —A fossa, desocupada no passo c) pode ser carregada, imediatamente, com nova matéria prima, de modo
que o processo continua, ininterruptamente, enquanto houver resíduos a tratar.
Esque™ <K üla

Para evitar esse desaparecimento ou pelo menos diminuir as perdas, deve o composto ser depositado numa fossa
profunda, bem socado.
Resumo do processo
a) Carregar a fossa, dividindo a matéria prima em
cinco camadas de 10 cms, como foi explanado.
b) Ao fim da primeira semana, molhar.
c) Ao fim da segunda semana, molhar e cortar (primeiro corte), retirar da fossa e pôr em meda (primeira
meda), perto e paralelamente à fossa.
d) Ao fim da terceira semana, molhar a meda (primeira) .
e) Ao fim da quarta semana, molhar a meda (primeira), cortar (segundo corte) e fazer a segunda meda.
f) Ao fim da quinta semana, molhar a meda (segunda) .
g)

Ao fim da sexta semana, molhar a meda (segunda).

* i u n LW

(Desenho do Instituto de Fermentação, do Ministério da Agricultura)

Considerações finais
O composto, quando hera preparado, é um ó limo adubo
e corretivo de ação rápida e resultados incontestáveis em
Ioda a classe de solos, com exceção dos turfosos.
Em vista de ser elaborado com matéria prima variada,
sua composição é, também, variável.
Para uso em hortas e pomares é útil adicionar-lhe um
pouco de salitre do Chile ou sulfato de amônio.
A matéria prima quando transformada em composto
fica com seu volume reduzido à metade.
Um metro cúbico de composto, seco ao ar, não socado,
pesa cerca de 400 quilos.
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Escolha para a horta um local bem insolado, isto é, longe das sombras de
árvores, muros ou prédios

Como se depreende da fotografia, há urAa fossa (à direita) e mais quatro medas
de matéria vegetal om estágios sucessivos cie evolução. Na primeira :neda < ii mo
ao homem) o material ainda está pouco evoluído; na seguinte já se encontro
mais dividido e decomposto; na terceira, mais avançada vai a fermentação
'-™ f-1' fmalment6 - na Quarta (no l.o plano) o material está completamente
negrec.do e pronto para ser incorporado ao «solo. (Foto do Instituto de Fermentação do Ministério da Agricultura) .
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PLANO
Conforme a área disponível seja mais ou menos extensa, variará o plano de estabelecimento da horta.
Nas áreas de menos de cem metros quadrados a horta
poderá ser realizada sem a divisão do terreno em canteiros.
O terreno será bem nivelado e as plantas serão dispostas
eui linhas perpendiculares ao lado mais comprido do terreno, com uma rua ao redor. Se o terreno for quadrado
(ou quase quadrado) a rua será feita no meio, em sentido perpendicular às fileiras de plantas.
Tal sistema, além de aproveitar melhor o terreno é
de aspecto muito agradável, assemelhando-se a um jardim de hortaliças. Sendo possivel, pode-se fazer um gramado ao redor da horta, com passadeiras de lajes, cimento
ou tijolos, o que torna ainda mais interessante o aspecto.
Mesmo nas áreas superiores a cem metros quadrados
tsse sistema pode ser empregado, fazendo-se ruas longitudinais e transversais, de acordo com a conveniências
<!o local.
A divisão da horta em canteiros, processo tradicional,
especialmente no nosso país, é mais indicada nos casos de
grandes extensões de terreno, mormente nas hortas comerciais. Contudo, de acordo com o gosto ou com a vontade
de cada um, pode o processo ser adotado mesmo nas pepequenas hortas, cie menos de 100 m.

Preparado o terreno, adubado, pulverftado e aplainado, tem lugar a marcação dos sulcos ou a divisão em
canteiros.
Os sulcos são marcados por meio de estacas, cordéis,
sachos e enxadinhas. As distâncias entre os sulcos variam
de acordo com as diversas espécies a cultivar, conforme
quadro adiante incluido.
Os canteiros são feitos por meio da enxada. A altura
deles fica na dependência da umidade do solo. Nos solos
excessivamente secos os canteiros devem ficar em nível inferior às ruas ou terão altura insignificante, o bastante
para distingui-los das ruas. Já nos terrenos úmidos, devem
os canteiros ser bem altos, tanto mais altos quanto mais
úmido for o terreno, a fim de possibilitar a drenagem e
a evaporação da água.
Conseguem-se aspectos atraentes quando há possibilidade de cercar os canteiros com pedras, tijolos ou mesmo
grama.
Também a distribuição das diversas espécies de hortaliças pelos canteiros, de acordo com o porte e coloração
de cada uma, emprestará à horta aspecto mais agradável.
Quanto às dimensões que devem obedecer os canteiros,
devemos apenas estabelecer padrão no tocante à largura;
o comprimento fica a critério de cada um, condicionando-se
além disso, à área da horta. Contudo, é bom lembrar que
acima de oito metros, o comprimento do canteiro é exagerado. A largura deve ser de um metro e vinte e cinco
centímetros (l,25m), a fim de que seja possível cuidar facilmente das plantinhas do centro sem molestar as das beiradas.
As ruas entre os canteiros devem ter no mínimo 30
centímetros de largura e no máximo 60 centímetros.
Quando o terreno for muito inclinado os canteiros
devem ser feitos em degraus e nunca no sentido da inclinação do terreno.
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SEMENTES E SEMENTEIRAS
De capital importância é a qualidade da semente.
Em geral temos de recorrer às importadas, coníentando-nos com a garantia oferecida pelo produtor ou pelo vendedor.
Sementes velhas perdem o poder germinativo ou, se
germinam, não vegetam bem, dando produtos fracos, às
vezes inaproveitáveis.
A aquisição das sementes deve ser feita em casas
idôneas, de que se tenha referência comprobatória da qualidade dos produtos oferecidos à venda.
Quanto às sementeiras, merecem cuidados especiais.
A terra para as sementeiras requer tratamento meticuloso. Deve ser completamente escoimada de matérias
e"stranhas minerais, vegetais ou animais e bem pulverizada
e misturada com areia fina, de água doce.
O ideal, entretanto, para uma boa sementeira, será a
mistura de areia, terra e terriço ou terra preta, em partes
iguais. Quem puder preparar o composto orgânico estará
apto a conseguir essa mistura facilmente, pois o composto
nada mais é que o terriço ou terra preta.
Nas grandes hortas as sementeiras são feitas em canteiros especiais cobertos por meio de aniagem ou de esteiras, ou então em grandes estufins feitos de alvenaria e
cobertos com caixilhos envidraçados.
O ideal, em qualquer categoria de horta, é a construção de estufins.

Nunca lance boa semente em terra mal preparada

Os estufins são canteiros especiais protegidos por paredes de tijolo, pedra, concreto ou mesmo madeira, dotados de uma coberta móvel que pode ser de vidro, esteiras,
aniagens, ou grade de ripas.
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Nas pequenas hortas c fácil construir um pequeno estufim, de madeira ou de tijolos, coberto com caixilho de
vidro ou mesmo de aniagem. Pode-se mesmo "proveitar
caixotes, improvisando-se estufins eficientes.
Esses pequenos estufins devem ser colocados junto a
muros ou paredes.
Nas hortas de áreas mais reduzidas fazem-se sementeiras em vasos, caixas de madeira ou latas aproveitadas
da economia doméstica.
As sementeiras feitas em estufins ficam protegidas do
ataque de insetos e aves e não são prejudicadas pelas chuvas excessivas, devido és coberturas. Além disso, a umidade e o calor se mantém mais ou menos uniformes, facilitando a germinação.
Não sendo possível a construção de estufins, é a sementeira feita mesmo em canteiros especialmente preparados,
com a terra bem limpa, pulverizada e cuidadosamente nivelada.
Pode-se evitar a ação do sol e da chuva sobre os canteiros de sementeiras, improvisando-se armações de madeira
ou de bambu, sobre as quais se colocam esteiras, aniagem,
caixilhos de vidro fosco ou mesmo folhas de palmeiras ou
de bananeiras. Não se deve colocar tais folhas diretamente
sobre o canteiro, como é comum ver-se, porque ao germinar, aá plantinhas ficam forçadas sob o peso das folhas
e desenvolvem-se mal.
A terra é preparada para ser posta nos estufins, caixas, latas ou vasos, de acordo com a mistura já indicada.
Deve ser peneirada c esterilizada. A esterilização faz-se
ao fogo, colocando a terra sobre uma chapa de ferro, zinco
ou folha de flandres, em um fogão ou fogareiro. A vantagem dessa esterilização é matar os pequenos insetos, ovos
de insetos e sementes de ervas daninhas existentes na terra
da sêmenteira. Eliminando-se os insetos e seus ovos, protege-se a sementeira. A eliminação das sementes de ervas
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•daninhas, impedindo o seu nascimento, não só evita a concorrência das ervas com as hortaliças semeadas como também nos garante que o que nascer é o semeado e, se nada
nascer, ficamos logo sabendo que as sementeiras não eram
boas e que temos de adquirir outras.
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canteiro ser cuidadosamente preparado e bem nivelado,
fazendo-se a semeadura a lanço, operação que requer alguma prática para que as sementes fiquem uniformemente
distribuídas. Ou então faz-se a semeadura em linhas, que

Colocada a terra nos estufins, vasos, latas, ou caixões
ou nos canteiros, deve ela ser nivelada cuidadosamente e
comprimida por meio de um pedaço de tábua grossa, um
ladrilho, um tijolo ou mesmo por meio da enxada ou da
enxadinha.
Em seguida procede-se à semeadura.
E' preciso notar, entretanto, que nem todas as espécies hortícolas devem ser plantadas em sementeiras especiais ou estufins. Alguns vegetais devem ser semeados diretamente nos canteiros onde vão crescer até poderem ser
colhidos.
Entre as espécies que precisam ser semeadas em sementeiras há grande variedade de tipos e tamanhos de
sementes, donde exigirem procedimentos diferentes ao
serem lançadas à terra.
Algumas podem e devem ser semeadas em pequenos
sulcos feitos com uma régua; outras já devem ser semeadas a lanço e ainda outras em covas.
As que são semeadas a lanço ficam à flor da terra, que
deve ser ligeiramente escarifiçada por meio do ancinho;
aquelas precisam ser cobertas por tênue camada de terra
peneirada.
Sementes de beterraba, ervilha, favas, feijão, cenoura,
nabo, rabanete, quiabo, salsa, -são semeadas diretamente
no local onde devem se desenvolver. Para tanto deve o

As sementes grandes são plantadas em sulcos e cobertas com auxílio da enxadinha. Observe-se como a terra está bem preparada.

são riscadas por meio de réguas (transversalmente ao canteiro) ou com auxílio do cordel e do sacho, sendo as sementes depositadas nessas linhas devidamente espaçadas.
Quando nascem plantas muito agrupadas faz-se um desbaste.
As demais sementes são lançadas em sementeiras para
depois serem mudadas para local definitivo. A profundidade em que devem ser semeadas varia, de acordo com as
dimensões das sementes, ficando as mais miúdas à flor
da terra, apenas enterradas por meio de ligeira escarificação. Quanto às mais graúclas, serão cobertas por pé-
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quenas camadas de terra peneirada ou são postas em sul:os que depois se cobrem.
Sementes pequeninas e leves convém misturar com
areia fina a fim de, na semeadura a lanço, ficarem bem
ditribuidas, sem aglomerações em determinados pontos do
estufim ou do canteiro.
Após a semeadura, mesmo que a terra esteja úmida
(aliás é conveniente umedecê-la antes de semear) faz-se
ligeira rega, com bombas especiais ou com regador de crivo
fino, cobrindo-se em seguida o estufim, caixa ou canteiro.

onde atingirão melhor desenvolvimento que na sementeira
e de onde são depois transplantadas para o local definitivo.
Duas são as grandes vantagens da repicagem:
1.°) As plantas adquirem mais vigor, pegam melhor
e melhor produzem quando levadas ao local onde devem
concluir seu desenvolvimento.
2.°) Poupa-se muito trabalho, especialmente regas,
porquanto no canteiro de repicagem as plantas ocupam
muito menor espaço.

Ervilhas, favas, quiabos e feijões de vagem, que são
semeados no local definitivo, lançam-se em sulcos ou em
pequenas covas abertas com o sacho.
A operação de semear c feita de preferência à tarde,
quando o sol já está quase no poente, não havendo, pois,
grande insolação.

A alface, o toiiiateiro, o aipo, a beringela, pimentas e
pimentões, acelga, repolho e couves, devem ser repicadas,
especialmente nas grandes hortas.

Após a semeadura é também útil apertar um pouco
a terra, com um pedaço de tábua, com a enxada ou com
a enxadinha.
Terminada a operação deve o estufim permanecer fechado durante o dia, com a coberta ligeiramente levantada
para garantia da circulação do ar no interior. À noite,
não havendo ameaça de chuva descobre-se o estufim.
Depois que começar a germinação, quando as plantinhas já apresentarem aspecto vigoroso, descobre-se a sementeira também durante o dia, cobrindo-se apenas nas
horas de sol muito intenso ou se ocorrerem chuvas fortes.
Repicagem
Germinadas as sementeiras, é útil fazer-se a repicagem
de algumas espécies hortícolas. Repicar consiste em transplantar as mudinhas provisoriamente para um canteiro

Transplantação
Opera-se a plantação definitiva quando as mudinhas
tenham adquirido um certo vigor nas sementeiras ou nos
canteiros de repicagem.
Antes da transplantação convém regar a sementeira.
Tanto a repicagem quanto o transplante devem ser feitos
de preferência à tarde ou em dias nublados ou chuvosos.
As mudas não devem ser puxadas ou arrancadas com a
mão e sim tiradas cuidadosamente com uma colher de
plantar, ou mesmo uma faca, um pedaço de pau, etc.
No canteiro de plantação definitiva são elas enterradas mais profundamente do que se achavam nas sementeiras, a fim de que fiquem mais firmes e melhor desenvolvam .
Depois do plantio, ainda que o solo esteja úmido, c preciso regar o canteiro, para que a terra adira às raízes da
planta.

— 46 —

47 —

Mesmo quando o transplante é realizado à tarde, convém, no dia seguinte, proteger as plantinhas contra os rigores do sol, proporcionando-lhes sombra por meio de
pequenas folhas de palmeiras fincadas ao lado do canteiro, em lugar propício, de modo a fazer sombra. Ou,
então, cobrir com esteiras ou painéis feitos de sarrafos e
aniagem, fincados à guisa de biombo ou colocados sobre
jiraus.
As plantas hortícolas são geralmente plantadas isoladas, cada variedade em seu canteiro. Todavia pode-se
estabelecer culturas consociadas, isto é, plantar num mesmo
canteiro variedades de portes diversos ou de ciclos vegetativos diferentes, o que implica em economia de trabalho
e de terreno.
Em geral as melhores plantações consociadas são as
que reúnem plantas de ciclo muito longo com as de ciclo
curto, a fim de que, com a colheita fiquem aquelas com
espaço suficiente para se desenvolverem, tendo aproveitado os tratos dados às que foram colhidas.
Tratos culturais
Por tratos culturais compreendem-se todas as operações agrícolas posteriores ao plantio: regas, mondas, escarificações, amontoas, desbastes.
As regas constituem o mais importante trato cultural
na horticultura. Podem ser feitas por diversos processos,
sendo mais comum o dos regadores manuais. Será tolice
descrever esses comuníssimos apetrechos, tão conhecidos
de todos. Contudo é bom chamar-se a atenção para o fato
de que os furos do crivo devem estar em proporção com a
capacidade do regador, porquanto a água deve cair nos
canteiros sob a forma de chuveiro brando, a fim de

O azoto favorece o crescimento e a formação das folhas

não salpicar lama nas folhas das hortaliças. Um regador
de grande capacidade com poucos furos, e muito largos,
lançará jatos fortes sobre a terra, escalavrando-a e salpicando lama nas plantas. Não se deve regar levantando
muito alto os regadores e sim procurando manter o crivo
a uma certa distância do canteiro, de modo a não prejudicar a superfície fio mesmo.
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Entretanto, quando aparecem pulgões ou piolhos nas
hortaliças, especialmente nas convés e repolhos, um hom
meio de eliminá-los é fazer cair sobre eles pesados jatos
dágua, o que se consegue levantando bem alto o regador
ou até regando sem o crivo.
Para a rega de plan tinhas recém<-transplantadas,
deve-se usar regador com crivo de furos bem finos.
Em geral, faz-se a rega à tarde, quando a terra vai
perdendo o calor recebido do sol. No verão, sendo possível, será conveniente fazê-lo à noite. A razão de tal recomendação reside no fato de poderem assim as plantas ser
beneficiadas, durante a noite, pela umidade retida no solo,
sabendo-se que, se regarmos de manhã, antes do meio dia,
ter-se-á a água evaporado do solo, antes mesmo da planta
poder tirar o necessário proveito.
Depois das regas, a principal operação cultural é a
monda ou capina.
As ervas daninhas constituem sério concorrente das
plantas cultivadas. Elas fazem um papel de comensal
privilegiado, porquanto nascem naturalmente onde as condições de solo e clima lhes são favoráveis, ao passo que as
plantas cultivadas nem sempre encontram condições ótimas para seu desenvolvimento, oriundos que são de outras
regiões. Assim, as ervas daninhas tiram do solo os elementos úteis que devem ser absorvidos pelas plantas e
sugam grande parte da umidade do terreno, em detrimento das culturas. Por isso, devem ser estirpadas sempre que aparecerem.
Nas pequenas hortas residenciais, as mondas ou capinas podem ser feitas sem auxilio de ferramenta, sendo as
plantas arrancadas facilmente 'com as mãos, salvo quando
-se tratar de ervas urticantes ou espinhosas.
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O fósforo favorece a floração e a frutificação

Mais prático, entretanto, é usar-se o saclio ou enxadinha, trabalhando-se com cuidado para não atingir as raízes das hortaliças. Nas grandes hortas a capina é feita por
meio de sadios, enxadas, ou por meio de máquinas especiais.
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A extirpação das ervas daninhas deve ser feita logo*
que elas apareçam, antes que adquiram desenvolvimento e
frutifiquem. Procedendo-se assim, obtém-se grande economia
de tempo e dinheiro, por ser mais fácil a operação quando
as ervas aparecem, evitando-se que as mesmas prejudiquem as plantas e que, produzindo sementes, concorram
para sua multiplicação.
As mondas ou capinas são feitas de preferência nas
horas de sol para que as ervas arrancadas sequem logo
e não tornem a pegar.
Quando de todo não for possível mondar em dias de
sol, devido à ocorrência de dias chuvosos, será conveniente
remover as ervas arrancadas, para fora do canteiro, o quese faz, por meio do ancinho.
Entre os tratos culturais, outra operação útil é a escarificacão, que consiste no afofamento da terra, a fim de
dar arejamento necessário à raiz da planta, propícia à manutenção da umidade do solo.

Em alguns climas e em algumas estações do ano, faz-se
mister proporcionar às culturas de hortaliças um sombreamento durante o dia, protegendo as plantas dos raios solares muito intensos. Tal sombreamento é conseguido por
meio de estaleiros de paus ou de bambus e cobertas feitas
de aniagem, esteiras, folhas de palmeira, etc.

Faz-se a escarificação por meio do sacho ou de escavificadores manuais.
Algumas plantas horticolas, como sejam, aspargos, alho,
cebola, aipo, exigem uma operação que se denomina amontoa ou abacelamento, consistindo em se chegar terra ao
pé da planta. Procede-se por meio de sachos, enxadas ou
máquinas, conforme as dimensões da horta.
Outras plantas requerem a operação denominada capação, que tem por fim provocar a formação de novos brotos produtivos ou diminuir o desenvolvimento exagerado dia
planta. Consiste em cortar a planta da rama ou determinados brotos das plamlas, operação que e faz manualmente, cortando-se os brotos com a unha do polegar.
A capação é usada nas culturas de abóboras, tomate e
jaepino.
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ADUBAÇÃO
O melhor adubo para a cultura de hortaliças é o estéreo de curral, bem curtido. Contudo, na falta absoluta
dessa preciosa fonte de alimentos para as plantas, empregam-se fertilizantes» de outras origens. Assim, pode o
estéreo ser substituído pelos adubos orgânicos, notadamente
os de origem vegetal, subprodutos da indústria de óleos,
chamadas tortas, sendo mais comuns as provenientes das
fábricas que utilizam a mamona ou o caroço do algodão.
Quem dispuser de meios para fazer o composto orgânico não precisará preocupar-se com a aquisição de adubos ou estéreo.
Outros adubos de natureza orgânica, porém de origem
animal, são as farinhas de sangue, de ossos e de peixe,
todos eles mais custosos que as tortas.
No comércio encontram-se, às vezes, os adubos orgânicos em misturas especiais, de modo a fornecer ao solo
todos os elementos nutritivos que são encontrados no estéreo de curral.
Os adubos químicos apresentam a desvantagem de serem de alto preço e não dispensam o emprego de adubos orgânicos nas hortas.
O conhecido salitre do Chile, de ação pronta sobre as
hortaliças, é o mais comumenle usado diluído nágua ou na
fabricação do composto orgânico.
Com a adubação, procura-se dar à terra e à planta os
principais elementos nutritivos • de que carece e que são:
azôto, fósforo, potassa e cal, indispensáveis à vida vegetal.

Os adubos potássicos contribuem para maior resistência das plantas,
favorecendo as partes lenhosas e exercendo ação na formação do amido
e do açúcar. (Cinzas, sulfato de potassa) .

O azôto favorece o crescimento e a formação das folhas. E' ministrado por meio do estéreo de curral, da farinha de sangue, das tortas de mamona ou de caroço de
algodão, do salitre do Chile e do sulfato de amônia.
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O fósforo é benéfico à floração e à frutificação, evitando a queda prematura dos frutos e favorecendo o desenvolvimento das sementes. E' empregado sob a forma
de ácido fosfòrico, encontrando-se em maior abundância
no estéreo de curral, nas farinhas de osso e de peixe e nos
diversos fosfatos e super-fosfatos; em menores doses, nas
cinzas de madeira.
A potassa contribui para a maior resistência das plantas, favorecendo as partes lenbosas e exercendo notável ação na formação do amido e do açúcar das plantas.
Encontra-se em maiores proporções no estéreo de curral,
nas cinzas de madeiras, no cloreto e no sulfato de potassa.
Finalmente, a cal facilita as transformações químicas
do solo, neutraliza-lhe a acidez e melhora as condições físicas das terras muito compactas.
Emprega-se sob a forma de carbonates de cálcio e sulfato de cálcio (cal e gêsso, respectivamente); existe também, em pequenas quantidades, nos adubos fosfatados e
nas cinzas de madeira.
Nas pequenas hortas, aconselhamos sejam empregadas
as tortas, a farinha de sangue, ou melhor os adubos preparados pelas casas especialistas, as quais se baseiam em
fórmulas bem estudadas, onde os elementos nobres (azôto,
fósforo, potassa e cal) são dosados criteriosamente.
Depois do plantio, o emprego de adubos azotados, particularmente nos canteiros de verduras que se cultivam por
suas folhas é muito indicado. Para este caso o melhor
adubo é o salitre do Chile, por ser o de mais pronta assimilação pelas plantas. Emprega-se o salitre do Chile didilído nágua, na proporção de l grama para l litro dágua,
aplicado com o regador sem o crivo, junto ao pé das plantas, tendo-se cuidado para não molhar as folhas.
Boa prática é diluir-se uma colher (das de sopa), mal
cheia, de salitre em um regador com a capacidade de 10
a 12 litros.

O salitre do Chile^ dissolvido nágua deve ser regado ao redor da planta
' com o regador sem crivo

Convés e alfaces, principalmente, dão ótimos produtos
quando convenientemente adubadas com o salitre do Chile.
Tendo cada espécie vegetal suas exigências peculiares,
não se pode estabelecer uma regra geral de adubação a
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ser adotada. Quando tratarmos das diversas culturas, separadamente, indicaremos as melhores fórmulas ou os melhores adubos a serem aplicados em cada caso.
Contudo é preciso dizer-se alguma coisa sobre o emprego dos adubos químicos. Poucos, além do salitre do
Chile, apresentam a facilidade de serem aplicados diluidos
nágua. Afora o salitre, somente o sulfato de ainònia e o
sulfato de potassa podem ser empregados diluídos nágua.
Os demais são aplicados em pó, misturados à terra por
meio de enxadas, pás, sachos, etc.
Devemos insistir no emprego dos adubos orgânicos,,
de preferência, nas pequenas e nas grandes hortas, bem
como teimar no fabrico do composto orgânico, onde for
possível, por tratar-se de excelente fertilizante para as
verduras.

O cultivo de uma pequena horta proporciona momento»
de sadia distração

INIMIGOS DA HORTA
Os inimigos da horta são de natureza vária. Neste capitulo a pequena horta leva desvantagem sobre a grande,
geralmente feita fora das cidades, pois que nestas ocorrem inimigos em menor número.
Nas cidades, alem dos insetos e moléstias que atacam
as hortaliças, terá o horticultor que lutar com o pardal,
pássaro de outras terras, em má hora introduzido no Brasil,,
somente para nos causar prejuízos.
Multiplicando-se com rara rusticidade c sendo muito
voraz o pardal é um depredador de sementeiras e um perseguidor de hortaliças de folhas tenras, como a alface. Até
agora tem-se observado ser ele um passarinho "urbanista",
preferindo as cidades às zonas rurais.
Torna-se necessário enxotá-lo das hortas, coisa aliás
difícil, por se tratar de pássaro muito afeito à presença
do homem. Os espantalhos dão algum resultado, porém
tornam-se em breve tempo inúteis, porquanto os pardals
depressa se acostumam com eles e voltam a atacar a horta.
Há aparelhos, acionados pelo vento, que produzem sons
estridentes e bruscos, espantando os passarinhos.
Nas pequenas hortas será fácil enxotá-los ou evitá-los
protegendo-se as sementeiras e os canteiros recém-plantados, por meio de caixilhos de vidro ou com tela fina.
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Depois do pardal, há a temer, nas hortas urbanas o
rato, cujos processos de combate são de todos conhecidos.
Entre os insetos, são as formigas o maior flagelo das
hortas: as "corladeiras", "saúvas" e "quem-quem", aquelas vivendo em galerias no solo e estas sobre árvores e velhos
troncos.
As saúvas são combatidas pelos processos comuns e
conhecidos, sendo que nas grandes cidades as Prefeituras
possuem Repartições especializadas e atendem gratuitamente aos chamados para extinção de formigueiros.
Quanto às "quem-quem", são eliminadas por meio do
sulfureto de carbono e pelo fogo.
Outra formiga perniciosa nas hortas é a chamada "formiga fogo", "formiga lava-pé" ou "formiga ruíva", miúda,
de cor avermelhada, fazendo formigueiros em cômoros ou
montes que levantam junto aos caules das plantas. Conhecidas pelo ardor que suas ferroadas causam, podem ser
combatidas por meio do flit aplicado após revolver-se o
formigueiro a fim de "assanhar" os insetos, ou por meio
do sulfureto de carbono ou de fogo, quando o formigueiro
não estiver junto de plantas.
As lagartas que atacam as folhas, nas pequenas hortas,
são facilmente catadas e eliminadas. As lagartas das couves podem ser evitadas pela fiscalização diária, com o fito
de inutilizar os ovos que as borboletas põem sobre as folhas e que são facilmente notados na face inferior das
mesmas, especialmente na couve.
Pequenos insetos, notadamente os denominados trips
•{miudinhos e pretos) combatem-se por meio de calda bordalesa e pelo sulfato de nicotina.
Piolhos ou pulgões podem ser eliminados pela ação
mecânica da água, levantando-se bem alto o regador, de
modo a arrancar tais pragas das folhas (em geral os piolhos ou pulgões atacam os brotos), arrastando-os ao solo.

Não acredite em "benzeduras", "rezas" ou "simpatias", para combater
asi pragas de sua horta. Essas abusões são meros frutos da imaginação
e do atrazo

Lesmas e caracóis afugentam-se espalhando-se sobre
o solo pedrinhas de bórax. Dá muito bom resultado espalhar-se, à tarde, nos canteiros, pedaços de cenoura, abóbora ou chuchu, que atraem as lesmas e caramujos, durante
a noite; pela manhã e só catá-los e matá-los.
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Quanto aos grilos, grilos-toupeiras ou paquinhas são
combatidos por meio de iscas envenenadas, segundo a
fórmula:
Arroz (cru)
Água

100 gramas
200

Há no comércio inseticidas e fungicidas já preparados,
sob diversas marcas, mais ou menos eficazes.
Ao tratarmos das culturas das diversas hortaliças, iremos enumerando os tratamentos das respectivas moléstias
•e pragas.

Fluosilicato de bário
Deixa-se o arroz na água para amolecer e tornar-se pegajoso. Em seguida junta-se o fluosilicato de bário, bem
pulverizado, misturando-se bem, por meio de um sarrafo,
As iscas devem ser aplicadas no mesmo dia cm que
forem preparadas, espalhando-as pelos canteiros à noitinha.
A proteção aos sapos, animais injustamente combatidos e perseguidos, que nenhum dano nos causam - - além
do seu aspecto desagradável - - constitui proteção para as
hortas e jardins, pois esses animais são essencialmente insetívoros e, saindo de preferência à noite, realizam excelente trabalho de limpeza, caçando justamente os insetos
de hábitos noturnos e, portanto, de dificil combate.
Quanto às moléstias, causadas por fungos ou cogumelos, caracterizados por manchas de várias cores e aspectos
sobre o caule, folhas e frutos, acarretando apodrecimento
ou queda desses órgãos vegetais, tratam-se pela aplicação
de diversos ingredientes fungicidas, específicos para cada
caso. Entretanto, o tratamento deve ser feito quando as
plantas estiverem longe da fase em que devem ser colhidas
e usadas, pois os fungicidas são em geral tóxicos e inutilizam os produtos por esse motivo.
Quando a infestação for muito violenta e na fase d<a
colheita, o melhor será eliminar a planta atacada, a fim
de evitar-se a propagação do nial.

O pnvdal dostvói sementeiras. Combate-se com espantalhos,
gatos e cães
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A distância entre as plantas deve ser de 30 centímetros em quadro.
Requer regas abundantes e diárias.
AGRIÃO - - Planta aquática, deve ser semeado em valas
de água corrente, com leve declive.
Semeia-se durante todo o ano. O melhor processo,
porém, é o plantio de mudas enraizadas, tiradas de plantas velhas.
HORTALIÇAS
ABÓBORA —.Época do plantio: setembro a janeiro.
Requer terra fofa e bem es ter cada.
Semeia-se diretamente no local onde vai se desenvolver, em covas distanciadas de 2 a 3 metros umas das outras,
lançando-se três ou quatro sementes em cada cova.
Leva de 6 a 8 dias para germinar; após a germinação
deixam-se duas plantas (as mais vigorosas) em cada cova.
Quando a plantinha estiver com três ou quatro folhas,
faz-se a capação, isto é, corta-se, com a unha do polegar,
o brotinho principal, o que obriga a planta a emitir brotos laterais, mais produtivos que o broto principal.
São plantas exigentes quanto a regas, que devem ser
freqüentes.
Colhem-se quando os pedúnculos estiverem bem secos
e a casca oferecer resistência à penetração da unha.
ACELGA ou CELGA - - Época do plantio: todo o ano,
sendo porém mais próprios os meses de março, abril, agosto
e setembro. A germinação dá-se de 8 a 10 dias após a semeadura.
Quer terra fofa e bem adubada com estéreo de curral.
Semeia-se em estufas, sementeiras ou viveiros, fazendo-se depois repicagem e transplante. Pode também ser
semeada diretamente no lugar definitivo.

AIPO -- Época do plantio ou semeadura: de janeiro a
abril. Da semeadura à germinação leva 20 dias.
Semeia-se em viveiro (estufim, caixa ou canteiro),
com terra bem preparada. A semeadura é feita a lanço,
cobrindo-se em seguida as sementes com uma leve camada
• de terra peneirada, bem fina.
Faz-se repicagem quando as plantinhas estiverem com
três ou quatro folhas, distanciadas de 8 a dez centímetros.
Transplanta-se para o local definitivo quando as plantas tiverem de 10 a 15 centímetros de altura. Periodicamente pratica-se a amontoa, para que os talos das folhas
fiquem tenros.
A distância entre as plantas deve ser de 30 centímetros.
ALFACE — Época da semeadura: de março a outubro.
Semeia-se em viveiros, a lanço ou em linhas. Em ambos
os casos convém misturar as sementes com areia fina, bem
seca, para melhor regularidade da distribuição.
Leva de quatro a seis dias a germinação.
Faz-se repicagem quando as mudinhas estiverem com
três a quatro folhas.
Transplanta-se para lugar definitivo quando as plantinhas tiverem seis a oito folhas bem desenvolvidas, plantando-se distanciadas de 25 a 35 centímetros.
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Cirande é o número de variedades, desta hortaliça, as
•quais, todavia, são reunidas em dois grandes grupos: o
•das repolhndas ou francesas, com folhas numerosas e côncavas, apertadas umas sobre as outras, como se fosse um
repolho; e o das alfaces romanas, com folhas alongadas,
não formando "cabeça", separadas umas das outras, o
que leva os horticultores a atar embiras ou cordões ao
xedor das folhas, apertando-as a fim de obter folhas mais
tenras.
Como é geral, em se tratando de hortaliças cultivadas
por suas folhas, a alface exige terra adubada e freqüentes
regas. E' das plantas em que a aplicação do salitre *do
Chile, diluído nágua, dá ótimos resultados.
Nos dias de forte insolação ("sol quente", como se (li/),
•torna-se necessário proteger os canteiros, cobrindo-os com
aniagem, folhas de palmeiras, esteiras, etc.
Nas hortas domésticas é prático c de bonito efeito
.plantar-se alface repolhuda como cercadura dos canteiros
de outras hortaliças.
•
ALHO - - Época do plantio: março e abril.
Planta-se diretamente no local definitivo por meio dos
dentes ou bnlbillws (cada cabeça de alho tem de 10 a 20
,clciiles ou bulbilhos).
Terra bem adubada e meio solta.
Planta-se em sulcos ou em linhas distanciadas 15 a 25
•centímetros, ficando os dentes, no sulco ou na linha, com
•distância de 10 centímetros uns dos outros.
Não requer regas freqüentes.
Leva de quatro a oito meses o período v i t a l . Colhe-se
•quando as folhas secam.
ASPAKGO ou ESPARGO - - É uma cultura trabalhosa e
demorada 'a do aspargo ou espargo. A colheita só tem
início dois anos após o plantio e somente do quarto ano
•em diante se torna abundante.

A proteção aos sapos ê proteção às hortas. O sapo c mn amigo do
horticultor

Semeia-se de setembro a novembro em sulcos com
cinco centímetros de profundidade.
Leva de 20 a 30 dias a germinar e quer terra muito
boa :e solta.
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Cinco meses após a semeadura transplanta-se para o
lugar definitivo, preparando-se valas profundas e largas
(40 cm x 40 cm), distanciadas um metro uma das outras.
No fundo da vala põe-se uma camada de 15 a 20 cm de
terra misturada com bastante estéreo, e, de 50 em 50 centímetros fazem-se montículos de terra onde serão plantadas as mudas vindas dos viveiros, assentando-as com as
raízes bem dispostas e depois enchendo-se as valas com
terra bem preparada, regando-se em seguida. Um mês
depois as mudas brotarão.
A colheita se faz. quando começam a aparecer as pontas dos brotos na superfície da terra, o que se dá, geralmente, dois anos após a semeadura.

BETERRABA - - Época do plantio: todo o ano, sendo, entretanto, mais apropriados os meses de março, abril, agosto
e setembro. Também precisa de terra fofa e bem adubada.
Deve ser semeada no lugar definitivo, em linhas distanciadas 30 centímetros umas das outras. A distância de
pé a pé, nas linhas, será de cinco a oito centímetros, conforme a variedade. Como as sementes se apresentam aglomeradas em grupos de três a cinco, torna-se necessário um
desbate logo que as plantinhas atinjam uns cinco centímetros.
Demora de 6 a 13 dias para germinar.
Regar com freqüência.

BERINGELA - - Época de plantio: de agosto a novembro.
Quer solo profundo e rico.
Semeia-se em viveiros, em linhas ou a lanço. Faz-se
repicagem, com 15 centímetros de distanciamento entre as
plantas; leva de 10 a 15 dias a germinar.
Transplanta-se quando as mudinhas estiverem com
10 a 15 centímetros de altura. Na plantação definitiva as
plantas ficarão distanciadas 70 ou 80 centímetros em quadro.
Eliminam-se os brotos laterais até uma certa altura e
depois faz-se capação do broto principal para que surjam
brotos mais produtivos e fortes.
A colheita será feita quando os frutos ainda apresentarem a extremidade verde.
BERTALHA - Época do plantio: todo o ano, especialmente de agosto a novembro.
Planta-se por sementes ou mudas, diretamente no
local definitivo, distanciadas de 30 centímetros.
Terra comum de horta, istp é, preparada e adubada.
E' planta rústica e pouco exigente quanto a regas.

Coquetel vitaminoso de beterraba - - (quantidade para
10 pessoas)
•
l beterraba.
3 copos de caldo de laranja
1/2 copo de água mineral (ou natural)
3 fatias de abacaxi
1/2 limão
l colher (das de sopa) de açúcar
Descasca-se a beterraba e extrai-se o caldo.
Extrai-se o caldo das três fatias de abacaxi e do 1/2
limão. Mistura-se tudo, procedendo-se com a mesma técnica indicada para o coquetel vitaminoso de cenoura, página. 69.
Serve-se gelado.
E' um coquetel rico em vitaminas A, B1, B2 e C.
BRÓCOLO ou COUVE-BRÓCOLO - - E' planta de clima frio,
podendo ser plantada durante todo o ano nos Estados do
Sul do Brasil.
Semeia-se em viveiro, faz-se repicagem e transplanta-se com 60 centímetros de distanciamento.

— 68 Colhem-se os brotos laterais antes da abertura dos botões florais. E' uma das hortaliças mais ricas em vitaminas.
CEBOLAS -- Embora não seja uma planta para ser cultivada nas pequenas hortas urbanas, porquanto somente
será interessante numa área em que haja possibilidade de
colher algumas arrobas de bulbos, não podíamos deixar
de dar aqui algumas notas a seu respeito, pois do contrário ficaria este pequeno manual com uma notável falha.
Época do plantio - - março a junho.
E' planta de climas frios, devendo a plantação ser feita
de modo que a última fase de desenvolvimento do bulbo
não coincida corh a estação chuvosa.
Não é exigente quanto à riqueza do solo em elementos
nobres. Os solos de fertilidade média são os mais indicados para essa cultura. O que ela exige mais é que o solo
seja beta solto, para que o bulbo se desenvolva com facilidade.
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CENOURA -- Época de plantio: todo o ano.
Semeia-se no lugar definitivo, nunca em viveiros, a
lanço ou em linhas, misturando-se as sementes com areia
seca e fina, para melhor distribuição.
E' das hortaliças mais exigentes quanto à fertilidade
e leveza do solo. Pode-se melhorar a terra adubando-se
com salitre do Chile, superfosfato de cálcio e sulfato de
potássio.
Leva de 15 a 25 dias para germinar.
Logo que as mudinhas tenham de quatro a cinco folhas
procede-se ao desbaste, deixando-se as plantas distanciadas de quatro a seis centímetros, nas linhas, ou de pé a pé,
quando a semeadura for feita a lanço.
Rega-se freqüentemente c
além das necessárias mondas
será de grande utilidade proceder-se a escarificações.

Semeia-se em viveiro, a lanço ou em linhas. Transplanta-se quando as mudinhas estiverem com três ou cinco
folhas. Deve-se aparar as folhas e as raízes na ocasião
do transplante. As linhas da plantação devem ficar distanciadas de 30 a 40 centímetros e de 10 a 15 cm de pé a pé.
E' planta exigente quanto a regas abundantes, mondas
e escarificações.
Faz-se a colheita quando os bulbos se apresentam bem
desenvolvidos e as folhas estiverem amarelecidas e murchas. A colheita deve ser feita em dia bem seco.
CEBOLINHA - - A "cebolinha", "cebola de cheiro" "cebola de todo ano" ou " cebola de folha", é condimento
comum no país inteiro.
E' plantada por meio de mudas tiradas das pequenas
touceiras das plantas velhas. Não carece de trato especial.
Exige, como toda hortaliça, terra adubada e limpa de ervas
inf estantes.

Leva de 3 a 4 meses entre
a semeadura e a colheita.
Coquetel vitaminoso de
cenoura - (Quantidade que
dá para cinco pessoas).
l copo de caldo de cenoura
1/2 copo de caldo de tomate
1/2 copo de caldo de abacaxi
1/2 copo de caldo de laranja
Caldo de l limão
l colher de açúcar.
Modo prático de misturar os KUCOS
de .egumes e r u t a p o r

r o e io

de

as

Modo de fazer: ralam-se
cenouras, espremendo-se
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Descascam-se as frutas, espremendo separadamente os
caldos. Em seguida faz-se a mistura dos diversos ingredientes.
O tomate deve ser passado em peneira fina, de taquara, ou em coador inoxidável, para separação das sementes .
Bate-se bem, em "shaker" (batedor manual de coquetéis) ou por meio de dois copos iguais, emborcado um vazio
sobre o outro contendo os ingredientes, sacudindo-se depois com agilidade, como mostra a figura. Quando não
há abacaxi (por não ser tempo desta fruta) pode ser suprimido o seu emprego.
Serve-se de preferência gelado. Este coquetel é rico
em vitaminas A1, B1, B2 e C.
Esta receita é de J. Zarattini, autor do livro "Coquetéis Vitaminosos e Alcoólicos".
CHICÓRIA -- Época do plantio: todo o ano, sendo todavia mais propícios os meses que vão de marco a junho.
Semeia-se em viveiros e germina em seis ou oito dias.
Tem as mesmas exigências culturais da alface.
Quando as plantas já estiverem bem desenvolvidas
(dois meses após o plantio, mais ou menos) procede-se ao
branqueamento das folhas, amarrando-as como se fossem
um feixe, pela extremidade.
CHUCHU -- Época do plantio: de setembro a dezembro.
Planta-se o chuchu em germinação ou "chuchu grelado", como se diz usualmente.
O melhor processo é fazer-se covas grandes onde se
põe terra bem adubada (composto orgânico, estéreo de
curral, cinzas de madeira).
E' muito exigente quanto a regas, que devem ser abundantes.
Quando o broto começa a alongar-se é preciso tratar
de fazer a latada para sustentação do chuchuzeiro.
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Prefere lugares meio sombreados e frescos, sendo por
isso fácil de ser cultivado nos quintais urbanos, onde há
sempre um recanto fresco junto a um muro ou a uma parede da casa.
O chuchuzeiro dura muitos anos, sendo portanto de
alto valor econômico nas hortas da família.
COUVES - - Existem diversos tipos e variedades de couves, sendo quase todas anuais e algumas bianuais e mesmo
perenes.
Na maioria, são semeadas em viveiros, repicadas e
transplantadas para o local definitivo.
Exigem, todas, como é notório nas hortaliças em geral,
terreno bem adubado, solto e abundantes regas.
As variedades roxa e branca, ditas "de todo o ano"
são multiplicadas por meio de mudas (galhos) destacadas
das plantas velhas.
As variedades manteiga e tronchada são semeadas durante todo o ano e especialmente de janeiro a março.
Levam de três a quatro dias a germinar.
No local definitivo devem ficar distanciadas de 50 a
60 centímetros.
São atacadas por pulgões e por lagartas, cujo combate já explicamos em capítulo anterior.
COUVE-FLOR -- Semeia-se de janeiro a abril, em sementeiras, de preferência em linhas.
Faz-se repicagem quando as mudinhas tiverem duas fô
lhas bem formadas.
Transplanta-se enterrando bem a muda até à base
das folhas, para que possa, de futuro, agüentar bem o peso
da planta.
Requer regas abundantes, e agradece bem a aplicação do salitre do Chile diluído nágua.
Da semeadura à colheita decorrem de quatro a seis
meses.
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ERVILHAS - - Épocas do plantio: fevereiro a abril e
agosto a setembro.
Semeia-se diretamente no local definitivo e gasta de
6 a 15 dias do plantio à germinação.
Quer solo fértil e rico em cal, que pode ser adicionada
à terra sob a forma de carbonato ou de sulfato de cálcio.
Precisa receber muita luz solar, motivo pelo qual as,
linhas da plantação devem ficar no sentido norte-sul.
Quando as plantinhas começam a crescer, deve-se logo
estaquear com ramos secos, varas ou bambus.
ESPINAFRE -- Época de plantio: todo o ano.
Semeia-se no local definitivo, em covas rasas, pondo-se
três sementes em cada cova. O distanciamento entre as
covas deve ser de 50 a 80 centímetros.
Requer regas abundantes desde a data da semeadura.
Multiplica-se facilmente por mudas retiradas das plantas adultas.
Se se deixar a planta produzir sementes, estas, caindo'
ao solo, garantirão constante produção de novas plantas,
* ••:•' i
•
Coquetel vitamino s o de espinafre 20 folhas de espinafre
l tomate pequeno
3 copos de caldo de laranja
l fatia de abacaxi (espessura: 2 centímetros)
l colher de mel
1
l colher de açúcar.
A melhor Kora para regar as plantas é à. tardinha, quando o sol já está
quase no ocaso

Extrai-se o caldo das folhas de espinafre, do tomate
e do abacaxi.
Mistura-se tudo, bate-se e côa-se.
Serve-se gelado ou não.
E' um coquetel rico em vitaminas A, B1, B2, B6 e C,

variedades; anãs ou rasteiras umas, trepadoras ou "de vara",
outras.

FEIJÕES DE VAGEM - - Os feijões cultivados para aproveitamento das vagens (legumes) verdes são de diversas

Não são exigentes quanto à qualidade da terra, desde
que estas não sejam muito úmidas.
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As variedades rasteiras podem ser plantadas em linhas
distanciadas 80 centímetros e 20 centímetros de pé a pé.
As variedades "de vara" são plantadas à distância de 60
centímetros de pé a pé.
Semeia-se diretamente no local definitivo, duas a três
sementes por cova.
Requer regas freqüentas porém não abundantes.
Época do plantio: todo o ano, especialmente em setembro e em março.
Levam em geral de cinco a dez dias para germinar e
nas espécies trepadoras é preciso colocar tutores logo que
as plantas começam a alongar o caule, como que procurando
onde se apoiar.
GILÓ — Época do plantio: de março a maio e de agosto
a novembro.
E' planta botânicamente muito próxima da beringela,
tendo as mesmas exigências culturais desta, sendo entretanto mais rústico, isto é, um pouco menos exigente quanto
a solo e tratos, especialmente quanto a regas.
Semeia se em viveiros e faz-se repicagem. A germinação dura de seis a dez dias.
MOSTARDA - - Época do plantio: todo o ano. Contudo a
melhor época é de maio a setembro.
Semeia-se em viveiros ou diretamente no local definitivo.
As sementes levam de seis a oito dias para germinar.
Requer as mesmas exigências observadas para a cultura da alface.
NABO — Época do plantio: todo o ano. Todavia são
preferíveis os meses de fevereiro a agosto.
Semeia-se diretamente no lugar definitivo, a lanço ou
em linhas, praticando-se depois o desbaste. As linhas, distanciadas de 20 a 30 centímetros.
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Prefere-se terra solta e bem adubada. Germina em
seis a oito dias.
PEPINO - - Época do plantio: de agosto a outubro.
Semeia-se diretamente no lugar definitivo, em terra
bem adubada, em covas distanciadas 30 centímetros umas
das outras.
Germina em seis a oito dias.
Nas plantações feitas nos quintais residenciais urbanos o pepino deve ser mantido em tutores ou pequenas
cercas de arame, o que permitirá melhor aproveitamento
do terreno.
Picles de pepino - - O processo de preparação do pepino azedo, semelhante ao que se adquire no comércio,
consiste em duas fases distintas:
a) Preparo do pepino salgado.
Em primeiro lugar escolhem-se pepinos pequenos; colocam-se depois em vasilhame de vidro, louça ou madeira
e sobre eles uma solução de 10 a 12% de sal de cozinha.
Em seguida adiciona-se mais sal, na proporção de 10 gramas para cada 100 gramas de pepino, dissolvendo-o bem.
Isso feito, cobre-se com uma tampa de madeira, de
modo a mergulhar os pepinos na salmoura.
Semanalmente, durante cinco semanas, adiciona-se 25
gramas de sal para cada quilo de pepino.
O sal deve ser colocado no líquido acima da tampa,
pois, se for posto abaixo da tampa, irá para o fundo, tomando a salmoura mais forte em baixo e mais fraca na
superfície, arriscando até a estragar o picles.
Remover a espuma à medida que se formar, e depois
da quinta semana fechar o vasilhame, vedando-o com parafina ou por qualquer outro processo.
b) Preparo do pepino ácido (az,êdo) .
Retira-se o pepino da salmoura e aquece-se em grande
quantidade de água até o ponto de ebulição, durante cerca
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de 20 minutos. Em seguida joga-se essa água fora, cobrindo-se com água fresca.
Aquece-se novamente até ponto de ebulição. Retirando-se do fogo, deixa-se em repouso cerca de duas a três
horas para esgotar o excesso de sal. Se ainda permanecer
muito salgado, repete-se a operação. Por esse processo é
larga mas não completamente removido.
Os picles conservam-se melhor quando ficam com uma
pequena quantidade sal.
Depois da operação anterior os picles' devem ser escorridos e escolhidos. Para garantir um produto maisatraente, os pepinos devem ser o mais possível uniformes
no tamanho.
Em seguida cobrem-se os picles com vinagre. Se se
desejar pepinos muito ácidos, põe-se primeiramente em vinagre de 6% de ácido acético, durante uma semana ou dez
dias e depois transfere-se para outro vinagre fresco de acidez nunca inferior a 4%.
Quando é usada uma única aplicação de vinagre, é necessário tornar a empregar vinagre fresco depois de algumas semanas, porque a água do picles dilui muito o
ácido e pode permitir o crescimento de fungos (formação
de "nata" branca na superfície), ou o amolecimento por
bactérias.
Estes picles de pepino conservam-se melhor quando
beiii fechados.
Nas operações de fervura deve-se usar panelas de alumínio .
E' assim que o técnico, especialista no assunto, agrônomo Amauri H. da Silveira, ensina o preparo de picles,
O processo é prático e por ele muito experimentado.
PIMENTÃO -- Época do plantio: setembro a janeiro.
K Semeia-se em viveiro. Planta-se em solo meio compacto e fértil. Leva de 10 a 15 dias para germinar e deve
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ficar distanciado 50 centímetros em quadro, na plantação
definitiva.
QUIABO -- Época do plantio: de agosto a dezembro.
Semeia-se diretamente no lugar definitivo, em covas, lançando-se três sementes em cada cova. A distância entre as
linhas deve ser de 60 centímetros a l metro e de .'50 centímetros entre as covas.
As sementes germinam em 8 ou 10 dias.
Faz-se debaste, deixando a planta mais robusta, quando
as mudinhas tiverem atingido 10 cm de altura.
RABANETE — Época do plantio: todo o ano.
Semeia-se diretamente no local definitivo, nunca em
viveiros, a lanço ou em linhas distanciadas 20 a 30 centímetros . As sementes germinam em três a quatro dias. E'
uma das plantas mais precoces, germinando com rapidez
e concluído seu ciclo evolutivo em quatro ou cinco semanas.
O rabanete pode ser cultivado consociado com outras
hortaliças devido ao seu rápido ciclo evolutivo e ao reduzido porte.
REPOLHO - Época de plantio: fevereiro e março.
E' planta de clima frio e tem as mesmas exigências
das diversas couves.
Semeia-se em viveiro e faz-se repicagem.
SALSA — Época de plantio: todo o ano.
Semeia-se no lugar definitivo, a lanço ou em linhas.
Quer terra bem adubada e lugares meio sombrios.
Regas abundantes.
TOMATE — Épbca do plantio: fevereiro a outubro.
Requer terra solta e muito bem adubada com estéreo
<le curral.
Semeia-se em viveiro, repicando-se quando as plantinhas liverem três ou quatro' folhas.
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Transplanta-se quando as mudas tiverem seis a sele
folhas. A operação deve ser feita em dia encoberto ou à
tarde. As mudas devem ser tiradas com torrão, com auxilio da colher de plantar.
Planta-se em covas distanciadas 80 centímetros de linha
a linha e de 50 centímetros de cova a cova. Regar após o
transplante.
Quando as plantas começam a produzir ramos, põemse-lhes os tutores, que podem ser galhos de árvores, estacas
e bambus, colocados sob forma de cerca. Faz-se capação.
Os tomateiros não devem ser regados nas folhas e
sim nos pés.
E' o tomateiro muito atacado por diversas moléstias
produzidas por fungos, com nomes diversos e complicados,
que fazem as folhas murchar e secar ou que apodrecem os
frutos.
São combatidos com calda bordalesa, pulverizada sobre
as plantas por meio de bombas especiais.
Nas pequenas hortas domésticas pode-se usar a bomba
de flit para aplicação da calda bordalesa.
E' conveniente colher o tomate num grau intermediário de maturação, ainda meio verde, para completá-la fora
da planta.
Para que o amadurecimento se faça de modo uniforme
devem os frutos ser envolvidos, após a colheita, um a um,
em pedaços de papel de jornal, de modo a ficarem bem
isolados do ar. Desse modo os frutos adquirem coloração
avermelhada homogênea, o que não acontece quando ficam
expostos ao ar e à luz.
Massa de tomate -- O tomate maduro conserva-se nesse
estado, sem apodrecer, durante três a seis dias no máximo.
Transformado em massa pode, no entanto, conservar-se
durante dois anos. E' preciso, entretanto, que a massa seja
bem preparada e especialmente bem esterilizada.

Feita pelo processo aconselhado pelo técnico em indústrias rurais, agrônomo Amaury, H. da Silveira ("Indústrias Rurais Caseiras", edição do Serviço de Informação Agrícola), a massa de tomate é de ótimo paladar, levando diversos temperos.
O material necessário consta de: tacho de cobre, colher
de pau, peneira fina de taquara e vidros de bocal largo,
ou melhor ainda: vidros de conserva.
Os ingredientes a empregar são:
5 quilos de tomate; 100 gramas de cebolas; 50 gramas
de sal de cozinha; 2 dentes de alho; 10 folhas de louro
e 5 pés de salsa.
Modo de fazer:
1) Escolher tomates bem maduros, livres de folhas
e pedaços de galhos, lavando-os cuidadosamente.
2) Cortar em quatro a seis pedaços, conforme o tamanho dos frutos e pô-los dentro do tacho bem limpo.
3) Juntar os temperos sendo as cebolas, a salsa e o
louro bem picados e o alho bem macerado, misturando-os
bem com o tomate partido.
4) Levar o tacho ao fogo (fogo regular), e deixar
ferver durante cerca de um hora, sem adicionar água. Se
esta operação for feita com fogo forte, além do perigo de
queimar o produto, a massa perderá o aroma agradável.
5) Passar tudo, ainda quente, em uma peneira para
separar as cascas (películas) e sementes da polpa, que é
a parte aproveitada.
Uma colher de pau passada sobre o material quente
facilita o peneiramento da polpa.
6) Ferver o caldo grosso, assim obtido, durante duas
horas, mexendo de vez em quando com a colher de pau
para não agarrar no tacho; o caldo, por evaporação da
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água, concentra-se e transforma-se em massa de cheiro
agradável.
7) Acoiidicionar a massa, ainda quente, em vidros
próprios, de bocal largo. Os vidros devem ser esterilizados
antes, com água fervente, ou bem lavados com água e
sapólio.
8) Colocar os frascos, cheios de massa, em banhomaria, durante meia hora, destampados.
9) Arrolhar fortemente após a meia-hora e continuar
no banho-maria durante mais 15 minutos.
1) Lacrar ou parafinar os frascos para garantir a conservação da massa.
Os vidros tipo "conserva", com arruela de borracha e
tampa de vidro ou de metal evitam o trabalho de vedar
com parafina ou com lacre.
As três últimas operações são de importância capital
para a conservação da massa. Devem ser levadas a efeito
sem demora, pois em caso contrário a massa de tomate
estragar-se-á.
Coquetel uilaminoso de tomate
•cinco pessoas)
l copo de caldo de tomate
1/2 copo de caldo de cenoura
1/2 copo de caldo de laranja
1/2 copo de caldo de abacaxi
Caldo de l limão
l colher de açúcar.

Quantidade para

Prepara-se conforme está indicado na página 69 para
•o coquetel vitaminoso de cenoura.
Serve-se gelado.
Este coquetel é rico em vitaminas A, B1, B2 e C.

QUANTIDADE DE SEMENTES POR l GRAMA

Hortaliças
Abóbora
............................
Aeelga (ou celga) . . . . . . ....... . . . . . . . .
Aipo
..............................
Alface
............................
A:-piirgo
...........................
Beringela
.........................
Beterraba
..........................
Brórolo
...........................
Cebola
............................
Cenoura
...........................
Chicória
...........................
Convés
...........................
!
Espinafre
.........................
Ervilha
...........................
Giló
..............................
Nabo
..............................
Pepino
............................
Pimentão
..........................
Uuiabos
...........................
Rabanete
..........................
.Repolho
...........................
Tomate . . . .
........................

N." de sementes
3 a 10
00
2.500
HOO
''C>
225
50
250
250
900
600
300AOO
16
2/4
350
-iOO
35
150
J O a 20
H'0
260
360-

CONSELHOS AO HORTICULTOR

ÉPOCAS DE PLANTIO E DURAÇÃO DA GERMINAÇÃO

HORTALIÇAS
*
Abóbora
Acelga
Aipo
Alface
Aspargo
Beiingela
Beterraba
Brócolo
Cebola
Cenoura
Chicória
Coirves
Couve-flor
Ervilha
Espinafre
Feijão de vagem
Mostarda
Nabo
Pepino
Pimentão
Quiabo
Rabanete
Repolho
Salsa
Tomate

ÉPOCAS UB PLANTIO

Setembro a janeiro
Todo o ano
Janeiro a abril
Março a outubro
Stembro a novembro
Agosto a novembro
Todo o ano
Todo o ano
Março a junho
Todo o aao
Todo o ano
Todo o ano
Janeiro a abril
Fev. a abril, agosto
Todo o ano
Setembro a janeiro
Todo o ano
Todo o ano
Agosto a outubro
Setembro a janeiro
Agosto a dezembro
Todo o ano
Fevereiro c março
Todo o ano
Fevereiro a outubro

DURAÇÃO DA
GERMINAÇÃO

6 a 8 dias
8 a 10 dias
20 dias
4 a 6 dias
20 a 30 dias
30 a 15 dias
6 a 12 dias
12 dias
10 a 20 dias
15 a 25 dias
6 a 8 dias
6 a 12 diíis
6 a 12 dias
6 a 15 dias
5 a 6 dias
8 a 10 dias
6 a 8 dias
6 a 8 dias
6 a 8 dias
10 a 15 dias
6 a 12 dias
3 a 4 dias
6 a 12 dias
10 a 15 dias
5 a 10 dias

Não adquira ferramentas com excesso, ou utensílios que
não tenham emprego prático em sua pequena horta.
Prepare cuidadosamente o terreno, limpando-o bem e
pulverizando a terra o mais que for possível.
Use somente sementes de boa qualidade e não compre
mais do que as necessárias. Sementes guardadas de um
ano para outro perdem suas qualidades germinativas e vegetativas.
Nunca lance boa semente em terra mal preparada.
Se você não dispõe de água em abundância não lente
fazer uma horta.
A melhor hora para regar as plantas é à tardinha,
quando o sol já está quase no ocaso.
Escolha para a horta um local bem insolado, isto é,
longe das sombras de árvores, muros ou prédios.
Procure seguir os ensinamentos dos técnicos, dos experimentados e nunca os dos empíricos e mal orientados.
Não acredite em "benzeduras", "rezas" ou "simpatias"
para combater as pragas de sua horta. Essas abusões são
meros frutos da imaginação e do atraso.
Ponha todo cuidado e capricho na feitura das sementeiras. Delas depende em grande parte o sucesso da horta.
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As quitandas, as feiras e os quintadeiros ambulantes
pedem preços exorbitantes pelas hortaliças.
O cultivo de uma pequena horta proporciona momentos de sadia distração.
O azôto favorece o crescimento e a formação das folhas.
ü fósforo favorece a floração e a frutificação.
A potassa contribui para maior resistência das plantas,
favorecendo as partes lenhosas e exercendo ação na formaçãp do amido e do açúcar.
C) salitre do Chile, dissolvido nágua deve ser regado ao
redor da planta com o regador sem crivo.
O pardal deslrói sementeiras. Combate-se com espantalhos, gatos e cães.
A- proteção
é proteção às hortas. O sapo
sr~ --i— aos sapos
x
ami0n do
dn horticultor.
um amigo
horticultor.
Conselhos e informações sobre agricultura são dados
também pelos diversos programas radiofônicos feitos ou
patrocinados pelo Serviço de Informação Agrícola.
O cultivo de uma pequena horta garante o fornecimento de alimentos frescos e em perfeitas condições de
higiene.
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