HORTA EM PEQUENOS ESPAÇOS
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Mesmo quem não dispõe de muito espaço pode cultivar suas próprias hortaliças,
temperos e chás.
A primeira providência é escolher um local adequado para montar as estruturas.
As hortaliças precisam receber algumas horas de luz solar por dia. O ideal é
instalar a horta na varanda ou junto à janela.

Onde plantar
Aproveite qualquer vasilhame, de jardineira a jarros (com volume mínimo de
1 litro), xícaras, vasinhos de cerâmica, garrafas PET (cortadas acima da metade)
canos de PVC (de 30 cm de diâmetro) cortados ao meio.
Quanto maiores as estruturas (sabe-se que as plantas podem crescer até 2,5
vezes tamanho do vaso), mais tempo de colheita você terá.

Espécies recomendadas
Escolha hortaliças com raízes curtas: alface, coentro, cebolinha, salsa, pimentão
couve-folha, tomate-cereja e morango. Vegetais de raízes longas como cenoura,
rabanete e mandioquinha, não se adaptam bem a solos pouco profundos.
Você pode iniciar com a semente (estruturar uma sementeira) ou obter mudas
prontas que podem ser compradas em casas especializadas ou ﬂoriculturas.

A importância da drenagem
A drenagem do solo é fundamental para que as plantas cresçam saudáveis. Os
passos indicados abaixo vão ajudá-lo a manter o solo drenado.
- furar a parte inferior das estruturas (especialmente as plásticas);
- usar argila expandida no fundo para forrar a estrutura utilizada;
- cobrir a argila com cacos de cerâmicas, pedras (britas), areia grossa etc.
Cubra os furos de drenagem para que a terra ﬁque bem colocada. Use para isso
uma tela ﬁna ou um ﬁltro de café são boas escolhas. Para coletar o excesso de
água, coloque uma bandeja embaixo do vaso.
Pode-se procurar por estruturas e vasos que tenham sistema de irrigação para
o caso de você não permanecer em casa o tempo suﬁciente para evitar que as
plantas sequem.

Cuidados com plantas dentro de casa
- veriﬁque a umidade da terra todas as manhãs;
- controle o nível de umidade (nem seco, nem encharcado);

Horta orgânica
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- veriﬁque se há sinais de insetos ou problemas de doenças;
- observe se as plantas estão se desenvolvendo bem.

A horta orgânica não tem mistério. Basta ter uma terra boa, matéria orgânica,
húmus de minhoca, bioinseticida para controle de pragas e biofertilizantes.
É essencial ter cuidado com a preparação da terra, a seleção adequada das
culturas e a boa manutenção das estruturas.
No comércio, em casas agropecuárias, ﬂoriculturas e viveiristas, é fácil
encontrar bons substratos para plantar as hortaliças.

