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Dá para ter horta em todas as casas
Oficina reuniu 35 
pessoas na manhã de 
sábado, especialmente 
moradores da zona 
urbana, interessados 
em produzir alimento

1. Reflita antes de montar sua horta - Qual é o propósito 
de da horta em casa? Ter a consciência que lidar com 
plantas exige um cuidado mínimo diário. Somente assim 
você vai conseguir ter controle de crescimento para que 
as plantas se desenvolvam com um boa sanidade.
2. Lugar certo para horta - Para escolher onde posicionar 
a sua horta, fique atento ao sol. É muito importante que as 
plantas peguem pelo menos quatro horas de sol por dia, 
especialmente o da manhã. Desta forma se desenvolvem 
de forma mais rápida e saudável. A adubação pós plantio 
deve acontecer com adubos orgânicos pelo menos uma 
vez por mês.
3. Preparo do solo - É sempre importante realizar um bom 
preparo do solo com adubação orgânica e correção em al-
guns casos. Se for cultivar em vasos não escolha os muito 
pequenos. A irrigação nas hortas domésticas se faz com 
regador ou mangueira para que você tenha contato com o 
espaço diariamente.
4. Escolha do que plantar - Depende do que você ou sua 
família gostam de consumir. Informe-se sobre quais espé-
cies de plantas aguentam mais ou menos sol, de acordo 
com a possibilidade do seu espaço. O escalonamento do 
plantio é um detalhe importante para a continuidade de 
colheita por um tempo maior.
5. Manutenção diária - É preciso estar de olho na manu-
tenção porque requer cuidados constantes. A primeira 
coisa é regar a horta todos os dias de manhã e sempre 
que a terra estiver seca. Nos períodos mais quentes, regá
-la também no fim da tarde. Com o tempo, vai entender a 
necessidade de água de cada planta, e o resultado positi-
vo na horta vai aumentando. 

Por: Jeferson Klunk - técnico agrícola

Elcio explicou cultivo em pequenas estruturas
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Não é preciso ter uma 
grande área de terra 
para produzir ali-

mento para a família. Até 
quem mora em apartamento 
pode ter uma floreira, um 
vaso, uma horta vertical para 
chamar de sua. É possível 
encontrar um sistema que 
se adapte ao lar, basta que-
rer cultivar. Eis uma das 
lições da oficina de hortas 
domésticas ministrada pelo 
técnico em Agricultura Elcio 
Ricardo Steyding, de Agudo. 
A iniciativa, coordenada pela 
Coopervec, Acisa e Ajevec, 
ocorreu na manhã de sába-
do e envolveu 35 pessoas, 
especialmente moradores da 
zona urbana. Não é segredo 
que cada vez mais, as pessoas 
têm buscado conhecimento 
para produzir alimento de 
qualidade para o consumo da 
família. A famosa garantia de 
procedência. 

Clarice Seibert, que mora 
no centro de Vera Cruz, ini-
ciou há dois anos e meio uma 
horta. Temperos, verduras e 
chás são cultivados em hor-
tas suspensas e em floreiras. 
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MONTE SUA HORTA

Segundo a aposentada, tudo 
começou como hobby. “Um 
pouco antes de me aposentar 
comecei a horta suspensa, 
que hoje se espalhou para 
jardineiras. Além de gostar, 
também fiz pensando na 
qualidade de vida, alimentos 
mais saudáveis”, conta.

Além de temperos diver-
sos, como açafrão, cebolinha, 
tomilho, sálvia, alho poró, 
Clarice tem em sua horta 
doméstica alface, tomate, 
berinjela, morango e algu-
mas variedades de chás. Na 
manhã de sábado, participou 
do curso para adquirir mais 
conhecimento. “Sempre é 
bom aprender sobre alimen-
tação saudável, técnicas de 
manejar e de como plantar 
para ter melhores resultados 
na produção”, reflete.

A aposentada Valéria Seh-
nem também participou e 
disse ter aprendido dicas 
práticas para aplicar na sua 

horta, onde cultiva as mais 
diversas verduras e tem-
peros. Regar sempre pela 
manhã é uma das dicas. E 
ela anotou as receitas caseiras 
para afastar pragas e insetos. 
Plantar tagete e macela próxi-
mo da horta repelem insetos. 
Misturar cerveja com sal, co-
locar em potes e espalhar pela 
horta espanta lesma. Contra 
o pulgão, a receita é mistu-
rar detergente com azeite e 
vaporizar o cultivo. Valéria 
também questionou sobre 
a influência do sol e da lua 
sobre as cultivares e lhe cha-
mou a atenção o plantio em 
diferentes estruturas, como 
um tronco de bananeira.

Cada participante fez a 
doação de alimentos não 
perecíveis, destinados para 
a Liga Feminina de Combate 
ao Câncer. Durante a oficina 
teve espaço para comercia-
lização de alimentos saudá-
veis.

Liga recebeu 55 quilos de alimentos


