


HORTA DOMÉSTICA

O que é uma horta?

É um terreno em que são plantados frutas, verduras e legumes. 
Nele também podem plantar-se temperos e ervas medicinais.

Qual a importância de uma horta?

baixo custo e uma quantidade razoável de alimentos in natura 
muito saborosos.

Essas hortas, feitas em praças e terrenos de escolas, centros sociais 
e unidades de saúde ou outros espaços públicos, favorecem a 
interação entre as pessoas e fortalecem a comunidade.
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Como montar uma horta?

1. Defina um local;

2. Construa um ambiente adequado;

3. Defina e prepare os recipientes recicláveis como vasos, garra-
fas PET, latas e caixas de madeira. 

4. Escolha as espécies a serem plantadas conversando com seus 
vizinhos, amigos e parentes;

5. Adquira e prepare o substrato (terra, areia e esterco bovino, 
bem curtido) para enchimento dos recipientes; 

6. Utilize e plante mudas ou sementes de algumas espécies sele-
cionadas;

7. Coloque os vasos, as garrafas pet, ou outro recipiente em locais 
longe de animais.
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Onde deve ser meu canteiro?

O canteiro deve ser feito em um local que receba luz do sol o dia 
todo, ou, pelo menos,  por umas quatro horas diárias; pois as 
plantas precisam de calor para ficarem verdinhas e sadias.
Daí para frente, é preciso somente irrigar  o canteiro com água de 
boa qualidade, e sem jamais encharcá-lo. Caso apareça nele algum 
bichinho, antes de ele comer as suas plantas mate-o com as mãos.

Que plantas escolher para o cultivo?

Entre as hortaliças, por exemplo, podemos escolher plantas como 
alface, rúcula, tomate e cenoura.
Já entre as plantas medicinais, temos aquelas para o preparo 
de deliciosos chás, como a erva-doce, a camomila, a hortelã e o 
capim-santo (também chamado capim-cidreira ou capim-limão); 
e, entre as plantas condimentares, temos o orégano, o coentro, a 
salsa, a cebolinha e o manjericão. 

Como produzir mudas?

Nas bandejas, plantamos algumas mudas de hortaliças, por 
exemplo, compradas ou ganhadas; e deixamos que germinem por 
um período de 25 a 30 dias.
Depois disso, retiramos as mudas (vigorosas e saudáveis) das 
bandejas, com todas as suas raízes e o substrato junto, na forma 
de um bloco, e as plantamos num canteiro.
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Vamos preparar uma horta vertical ?

Para o preparo da horta vertical devem ser adotados os seguintes 
passos:
 
1. Corte das garrafas (removendo um retângulo nas laterais de 

aproximadamente 18  x 10cm  para  garrafas  de  2,0L  e  21  
x  11  cm  para  garrafas  de  2,5L)  e  perfuração  das mesmas  
para  passagem  do  arame;

2. Mistura  dos  substratos  e  transferência  dos  mesmos  para  as  
garrafas;
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3. Fixação  das garrafas  em  uma  das  parede; 

4. Plantio  das  mudas;  

5. Primeira rega das plantas.
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