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COMO CULTIVAR PLANTAS ORNAMENTAIS  

 

As plantas ornamentais são capazes de mudar completa-

mente o valor estético de um ambiente além de causar bem-estar 

e sensação de frescor. Uma das vantagens de cultivar plantas or-

namentais é que existe uma gama de espécies fáceis de cuidar 

que se adaptam a diferentes ambientes, facilitando a vida de 

quem não tem muito tempo. Um erro comum é pensar que plan-

tas ornamentais precisam de muito fertilizante. Mas sabendo de 

alguns cuidados é muito fácil cultivar plantas ornamentais orgâni-

cas, unindo as vantagens dessa planta a uma vida muito mais sau-

dável livre dos agrotóxicos.  
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Como plantas ornamentais podem ser cultivadas 

As plantas ornamentais 

orgânicas podem ser cultivadas 

em vasos, jardins, canteiros, em 

recipientes pequenos como 

garrafas pets e em muitos espa-

ços criativos.  

Sabendo-se o porte da 

planta é muito fácil de cultivá-

las. O plantio e os tratos cultu-

rais não mudam muito de um 

ambiente para o outro.  

Aproveite e coloque em prática sua criatividade!  

 

Como Cultivar Plantas Ornamentais  

 

Escolha de espécie  

É importante que você escolha a espécie certa para o tipo de 

local que a planta vai ficar. Basicamente as plantas ornamentais 

são divididas em plantas de sol, que gostam de luz e plantas de 

sombra. Se você deixar uma planta de sol na sombra ou vice-

versa, você pode deixar de aproveitar todo o potencial e beleza 
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que cultivar plantas ornamentais orgânicas de maneira correta 

pode oferecer.   

Caso queira cultivar as plantas ornamentais dentro de casa, 

escolha espécies que não são tóxicas e nem cause alergias.  

Algumas espécies ornamentais bastante cultivadas em casa 

são cheflera, chifre-de-veado, antúrio, costela-de-adão, beijo-pin-

tado, renda-portuguesa, orquídeas, zamioculca, tilândsia, espada-

de-são-jorge, lírio-da-paz, pacová, maranta, dracena, pau-d’água, 

lírio-do-amazonas, amor-perfeito, capuchinha,  espada-de-são-

jorge, incenso/mirra, lavanda, malva-branca,  rabo-de-galo e vio-

leta-perfumada.   

 

Luminosidade  

No geral, plan-

tas de sol gostam de 

pelo menos 8 horas 

de luz solar direta. As 

de sombra, como o 

próprio nome já diz, 

devem ficar o menor 

tempo possível no sol. Mas lembre-se: Até as plantas de sombra 

precisam absorver a fonte de energia solar, por isso, escolha um 
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lugar parcialmente sombreado, que receba luz pelo menos duas 

horas por dia.   

 

Preparo do Local  

Lembre-se de olhar o porte da sua planta e plante em um 

recipiente que seja suficiente para o desenvolvimento da raiz. 

Veja a época de florescência para saber quando sua planta orna-

mental orgânica dará flores caso queira combinar sua beleza com 

a de outras espécies no seu jardim.   

 

Solo  

O solo deve ter pH entre 5,8 e 6,3, bem drenado, fértil e rico 

em matéria orgânica. Por isso, recomendando-se, para semea-

dura direta, cobertura do solo com adubo verde ou transplante de 

mudas direto sobre a palhada. Evite solos encharcados e procure 

não deixar a planta em solos compactados para não prejudicar seu 

desenvolvimento.   

 

Plantio  

Você pode plantar plantas ornamentais a partir das semen-

tes, cavando um buraco de 5 cm de profundidade por 7,5 cm 

de largura. Coloque as sementes no solo ou substrato, tampe com 
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solo e regue em seguida.  Caso você esteja pensando em trans-

plantar vasinhos com mudas precisará de um buraco do tamanho 

da bola de raízes que vem com ela. Destorre a muda, tampe com 

solo/substrato até o final das raízes e caso a muda tenha flores, 

arranque uma a uma. Isso deve ser feito porque com flores, a 

planta se preocupa em fornecer nutrientes para mantê-la o maior 

tempo possível e quando você faz o transplante, o que você quer 

é que toda a energia produzida se concentre em fortalecer a raiz. 

Com a raiz forte e saudável ela voltará a dar flores, não se preo-

cupe.   

 

Irrigação  

O solo deve ser mantido úmido, mas não encharcado. Irrigue 

uma vez ao dia.  

 

Cuidados  

Fique de olho em plantas 

invasoras e retire sempre que 

necessário. Caso precise, re-

tire periodicamente as folhas 

velhas e secas da planta.   
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COMO PLANTAR SAMAMBAIA ORGÂNICA 

 

Essa planta ornamental é 

velha conhecida de todos, e 

um tanto diferente das outras 

plantas que conhecemos. Isso 

porque a samambaia se repro-

duz por esporos, que ficam na 

parte de baixo das folhas. Ou 

seja, é uma planta sem flor que ainda sim encanta pela beleza e 

pela facilidade de cultivo. 

A samambaia é típica de climas tropicais, e existe uma varie-

dade delas! Por exemplo, temos a samambaia amazonas (Polypo-

dium decumanum), a samambaia americana ou samambaia ha-

vaina (Nephrolepis exaltata), a samambaia de metro (Polypodium 

subauriculatum), a renda francesa (Rumohra adiantiformis), a sa-

mambaia paulistinha (Nephrolepis pectinata), a samambaia cho-

rona (Schellolepis persicifolia), a samambaia Jamaica (Phymatoso-

rus scolopendria) e a samambaia crespa (Ceratopteris thalictroi-

des), entre outras. 

Elas podem ornamentar sua varanda, pode ficar presas a 

suas árvores, podem ser cultivadas em vasos, podem ser uma 
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ótima opção para decorar o interior de sua casa… Existem várias 

possibilidades quando se trata da samambaia, então você prova-

velmente vai conseguir encaixar ela em algum local especial. 

 

Como Plantar Samambaia Orgânica 

Para ter essa planta no seu jardim, é só seguir algumas reco-

mendações sobre as melhores 

condições para seu cultivo e fi-

nalmente saber como plantar 

samambaia.  

 

Clima 

A samambaia é de clima 

tropical e as melhores temperaturas para seu bom desenvolvi-

mento ficam na faixa de 15 a 21ºC. Ela não tolera frio. 

 

Luminosidade 

A samambaia é uma planta que prefere locais sombreados. 

Você pode deixá-la perto de janelas, debaixo de árvores, na va-

randa, desde que ela não receba luz solar direta nem fique muito 

tempo pegando sol.  
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Solo  

O solo deve ser rico em matéria orgânica, como o solo en-

contrado em florestas. 

 

Plantio 

O primeiro passo para o plantio é escolher um bom vaso. É 

preciso escolher um vaso que tenha a capacidade de manter a 

umidade, então prefira os de plástico ao invés dos vasos de barro 

(esses não mantêm a umidade). Caso você acabe plantando em 

um vaso não ideal, mantenha sempre a atenção nesse fator. 

Coloque pedras no vaso para ajudar na drenagem. Depois, 

coloque solo ou substrato e por fim coloque sua muda. Para plan-

tar a samambaia a partir de outra planta já adulta, corte o sistema 

radicular, de modo que fique pelo menos 2 brotos em cada parte. 

Irrigue logo em seguida.  

Para plantar a sa-

mambaia a partir do es-

poro, retire uma folha com 

esporos (que irão aparecer 

durante a primavera e o 

verão) e coloque em um 

saco de papel. Quando os esporos secarem, eles irão cair no saco. 
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Assim, você os coloca em um vaso pequeno já preparado. Regue. 

Como é importante oferecer muita umidade, você deve colocar 

esse vaso dentro de um saco plástico transparente, e fechá-lo. 

Com 2,5 cm de altura, elas podem ser colocadas em vasos maiores 

e, ao atingir aproximadamente 5 cm, serem separadas para com-

por vasos individuais. 

 

Irrigação  

A samambaia precisa es-

tar sempre úmida. Faça a irri-

gação pensando nisso, e, 

claro, evitando deixar o solo 

encharcado. 

 

Replantio 

Se o vaso que você plantou inicialmente estiver pequeno 

para sua samambaia, retire-a com cuidado e coloque em um vaso 

maior, já preparado para o replantio. Evite ficar mudando muito 

de lugar, pois ela se estressa com essa mudança. 

Você também pode separar os brotos, se ela estiver muito 

grande, e fazer diversas mudas. 
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Como cuidar 

Para que ela fique sempre bem vistosa, é importante fazer a 

correta adução orgânica. Essa adubação deve ser feita principal-

mente na primavera e outono, que é quando ela está na fase de 

crescimento ativo. Isso só deve ser feito após seis meses de plan-

tio. A samambaia exige muito cálcio, então faça ou compre um 

adubo orgânico com esse elemento em destaque, que pode ser a 

partir de farinha de ossos, cascas de ovos ou torta de mamona. 

Outro cuidado especial é lembrar que ela precisa de bas-

tante umidade e, para isso, você pode colocar um recipiente com 

água perto dela desde que não entre em contato com o vaso, ou 

borrifar água nas folhas ou até mesmo colocar um umidificar 

perto dela. 

Você sabe como podar samam-

baia? É simplesmente fazer o corte 

das folhas mortas ou danificadas, 

para que ela volte a crescer vistosa. 

Na ocorrência de fungos nas fo-

lhas, você pode aplicar calda borda-

lesa. Caso apareça cochonilhas, você 

pode aplicar óleo de Neem. Escolha 

DICA DO  

PROFESSOR: 

DICA DE REVITALIZAÇÃO 

DA SAMAMBAIA! 

Assista ao vídeo do Canal 

Vida no Jardim e confira a 

dica de revitalização da sa-

mambaia. 

(clique aqui) 
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sempre um método orgânico para controle de pragas e doenças, 

e no caso de não ser possível, as alternativas menos nocivas ao 

ambiente. 

 

Faça Seu Jardim em Casa  

Você deve ter pensado já em ter um jardim em sua casa. Isso 

traz muitos benefícios para a saúde e você pratica uma nova ativi-

dade. 

Ao planejar seu jardim, que tal pensar na samambaia? Ela 

pode ser uma boa planta para manter a beleza do cultivo, e, como 

você viu, é muito fácil de se cultivar. 
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COMO PLANTAR TAIOBA ORGÂNICA  

 

Se você ainda não tinha ouvido falar da taioba, não se preo-

cupe! Assim como muitas espécies da nossa rica flora, a taioba é 

uma hortaliça pouco difundida no mercado convencional, sendo 

mais conhecida regionalmente, com destaque para a região su-

deste. É uma planta rústica de fácil cultivo e possui diversos usos 

desde ornamental até ser bastante saboreada na culinária.   

Sua origem provável é a América Central e América do Sul, o 

que torna a taioba uma espécie do nosso continente. Então, que 

tal aproveitarmos melhor o que é nosso?   
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Use Taioba Orgânica de Muitos Jeitos!  

A taioba orgânica pode ser usada de muitas formas na culi-

nária. Em pratos refogados, recheio de tortas salgadas e ensopa-

dos é uma hortaliça que 

agrada o paladar de 

quem consome.   

Um cuidado especial 

que sempre devemos ter é 

nunca consumi-la crua, pois pode ter efeito tóxico sobre o orga-

nismo. Porém o cozimento tira qualquer toxidade da planta.   

Mas também é uma hortaliça que possui outros usos. Possui 

folhas verdes, grandes e vistosas sendo cultivada para ornamen-

tação de ambientes, conhecida como “Orelha de Elefante”. Pode 

ser cultivada na decoração de jardins ou mesmo em vasos dentro 

de casa. Quando colocada em meia sombra, costuma ficar com 

coloração das folhas amareladas, fazendo um desenho bastante 

desejado.   

 

Saiba Todos os Benefícios da Taioba Orgânica   

Na culinária, a taioba é apreciada pelo sabor suave, cujas fo-

lhas se desmancham na boca. E para ficar mais interessante 
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ainda, é uma hortaliça rica em nutrientes: possui vitamina A em 

quantidades superiores a muitos legumes e verduras tradicionais 

como cenoura, couve-flor e brócolis além de ser rica em amido, 

essencial para o bom funcionamento do nosso intestino e no con-

trole do peso e do diabetes. Além disso, consumindo taioba orgâ-

nica você ajuda a difundir a importância de popularizar alimentos 

não convencionais para que outras pessoas conheçam e tenham 

acesso a outras fontes de alimentos, aproveitando todos os seus 

benefícios.   

Agora que você já sabe as vantagens da taioba, vale sempre 

lembrar: cultivada de maneira tradicional como encontramos na 

maioria das prateleiras dos supermercados, são tratadas com 

agrotóxicos, perdendo suas propriedades benéficas e agregando 

minerais pesados e tóxicos ao nosso organismo.  
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A melhor maneira de aproveitar todas as vantagens que a 

taioba pode oferecer é cultivá-la de maneira orgânica. Então va-

mos aprender?  

  

Como Plantar Taioba Orgânica  

É muito comum confundir taioba com a espécie popular-

mente conhecida como taro ou suas folhas com as do inhame, en-

tão fique sempre atento quando for adquirir mudas de taioba or-

gânica.   

 

Luminosidade  

Não é uma planta muito exigente podendo ficar a pleno sol 

ou sombra parcial. Mas não se esqueça de que taioba gosta de luz, 

caso for cultiva-la em vaso dentro de casa, deixe a planta desfrutar 

do sol por pelo menos algumas horas do dia.   

 

Clima  

Taioba orgânica se desenvolve melhor em clima úmido e 

quente. Respeite um intervalo entre 20ºC e 28ºC evitando tempe-

raturas baixas. 
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Solo  

Plantio de taioba orgânica é sensível à acidez do solo, desen-

volvendo-se melhor em pH entre 5,8 e 6,3. O solo deve estar bem 

drenado, fértil e rico em matéria orgânica. Por isso, recomen-

dando-se, para semeadura direta, cobertura do solo com adubo 

verde ou transplante de mudas direto sobre a palhada. A planta 

suporta solos encharcados, mas é bom evitar. Procure não deixar 

a planta em solos compactados ou muito argilosos, isso pode pre-

judicar seu desenvolvimento.   

 

Plantio  

O plantio de taioba orgânica é feito geralmente com pedaços 

de seu cormo ou com 

rebentos laterais que 

surgem próximos ao 

cormo principal. Plante 

entre 6 e 10 cm de pro-

fundidade, com espaça-

mento de 1 m x 1,5 m 

entre as plantas ou de 1 

m entre as linhas e 40 cm x 50 cm entre as plantas. A época para 

plantio que indico é entre setembro e dezembro.   
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Irrigação  

O solo deve ser mantido úmido durante toda a fase de cres-

cimento, irrigando todos os dias. Mantenha o solo sempre úmido 

sem encharcá-lo.  

 

Tratos Culturais  

Fique de olho em plantas invasoras e retira sempre que ne-

cessário.   

A taioba pode ser atacada pela broca-dos-rizomas, mas é 

raro de acontecer. Um método que já citei aqui no site contra fun-

gos e outras pragas é o tratamento com calda bordalesa, dê uma 

olhadinha.   

Mantenha sempre a umidade do solo, o uso de cobertura 

morta e restos culturais, como palha, podem ser deixados entre 

as plantas para este fim, caso o cultivo seja feito em hortas e can-

teiros. Além disso, faça irrigações frequentes nos períodos mais 

secos do ano.  

Talvez haja a necessidade de retirar folhas velhas e se-

cas pois podem atrapalhar o seu desenvolvimento além de não 

serem adequadas ao consumo.   
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Colheita  

Pode-se colher as folhas de taioba orgânica para consumo 

após setenta dias do plantio.   

Já os rizomas devem ser colhidos após a dormência da 

planta. Neste período, que ocorre entre oito e nove meses após o 

plantio, as folhas começam a secar. Antes da colheita dos rizomas, 

retire todas as folhas da planta e respeite o intervalo de 48 horas 

para que acumule amido e demais nutrientes nos tubérculos.   

Vale lembrar novamente que a taioba não deve ser consu-

mida crua.   
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COMO PLANTAR BABOSA ORGÂNICA 

  

Você já deve ter ouvido falar da babosa, de tão popular que 

essa planta é. Existem diversas espécies de babosas, mas a mais 

conhecida é a Aloe vera, uma planta suculenta, de origem afri-

cana.  

A babosa tem muitas utilida-

des. É usada para cosméticos, 

como planta ornamental, como ali-

mento (a partir de suco e chá de 

Aloe vera) e medicinal. É muito co-

mum hidratação com babosa da 
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pele e dos cabelos, é bactericida, tem ação cicatrizante, analgésica 

e anti-inflamatória. Pode ser usada também como planta purifica-

dora de ar.  

A babosa pode ser cultivada de diversas maneiras, em vaso, 

em canteiros, e é uma planta que você ainda pode cultivar dentro 

de casa. Observe as dicas que daremos sobre o clima, a luminosi-

dade, o solo e cultivo adequados, para que você comece a plantar 

no cantinho que você tem disponível.  

  

Clima  

A babosa é de regiões com clima equatorial, subtropical, tro-

pical, por isso ela prefere locais mais quentes. Ela é bem rústica, 

então tolera variações bruscas de temperatura, mas morre 

quando em temperatura abaixo de 4ºC.  

  

Luminosidade  

A babosa é uma planta que gosta de sol. Ela precisa de muita 

luz solar direta, por pelo menos 8h por dia, mas pode ser cultivada 

sob meia-sombra também.  
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Solo  

O solo deve ser bem drenado, pois a babosa não tolera solos 

encharcados, e leve. Podem ser solos arenosos ou argilosos.  

  

Cultivo   

Como a babosa é uma planta rústica, não exige muitos cui-

dados. É só observar alguns passos e garantir um plantio saudá-

vel.  

  

Formas de cultivo  

Você pode plantar a babosa em vaso ou em canteiros em 

uma horta orgânica.   

O vaso pode ser médio ou grande, com no mínimo 20 cm de 

diâmetro, com furos no fundo para não acumular água.  
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A babosa também pode ser plantada em grupos, em cantei-

ros, desde que respeitado o espaçamento.  

  

Espaçamento  

O espaçamento ideal para babosa é de 1m x 1m, para quem 

não tem grandes áreas e mesmo assim preferir plantar em gru-

pos.  

  

Adubação  

Faça uma adubação orgânica que contenha bastante fós-

foro. Você pode utilizar na composição do seu adubo borra de 

café, por exemplo, que contém esse mineral.  

  

Irrigação  

A babosa pode ser re-

gada com pouca frequência. 

Uma vez por semana é o 

ideal. Antes de realizar as re-

gas, observe se o solo não 

está úmido. Se estiver 

úmido, não regue.  
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Propagação  

Para cultivar a babosa orgânica, é preciso escolher o modo 

de fazer o plantio. As opções são usar uma folha ou usar um 

broto.   

Ao usar a folha, você precisa cortá-la de uma babosa de boa 

qualidade, cortar a base da folha, esperar alguns dias (que pode 

levar até duas semanas) até ela criar um filme sobre a parte cor-

tada, e finalmente plantá-la, pelo menos 1/3 dentro do solo. A fo-

lha que você escolher deve ter cerca de 8 cm.  

Ao escolher plantar o broto, você deve separá-lo ou cortá-lo 

da babosa. Eles ficam na base da planta, tem suas próprias raízes, 

porém estão unidos a planta mãe. Você deve separar ou cortar o 

broto da planta, 

e, caso tenha 

que cortar, es-

pere cicatrizar. 

Depois, é só 

plantar.  

Nunca deixe as folhas da babosa entrar em contato com a 

terra, pois ela poderá apodrecer. Você pode colocar uma camada 

de material como seixos acima do solo para evitar isso.  
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Poda  

Faça as podas das folhas que esti-

verem secando ou quando quiser dimi-

nuir a quantidade de mudas.  

 

Colheita  

Para fazer a colheita, corte as fo-

lhas que estão mais afastadas da base da 

babosa. As folhas podem ser colhidas quando a planta tiver novos 

brotos, na primeira vez, e depois sempre antes da estação chu-

vosa. Cada planta dá em torno de 30 folhas.  

  

DICA DO  

PROFESSOR: 

Como PODAR BABOSA! 

Assista ao vídeo do Canal 

Ateliê das Hortas e en-

tenda melhor como fazer 

a poda da babosa. 

(clique aqui) 
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COMO PLANTAR BAMBU ORGÂNICO 

 

Você provavelmente já viu ou sabe das inúmeras utilidades do 

bambu. Na construção de casas de bambu, cercas, movelaria, nos 

artesanatos, na confecção de instrumentos musicais, bambu de-

corativo… Sabendo disso tudo, você já pensou em plantar bambu 

e ter no seu jardim ou horta orgânica todas essas opções de utili-

zação? 

O bambu é o nome dado às espécies herbáceas ou lenhosas da 

sub-família Bambusoideae, que conta com, no mínimo, 1250 es-

pécies! Eles conseguem expandir sua área por ter rizoma, que é 

um tipo de caule que cresce horizontalmente, e ainda possui col-

mos, que é outro tipo de caule, que fica acima do solo. Além disso 

tem os galhos e folhas. A partir de cada entrenó surge uma nova 

parte do bambu, protegido por uma folha. Essas folhas do caule e 
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as demais fazem a fotossíntese e contribuem também para o cres-

cimento e desenvolvimento desta planta tão peculiar. 

Com essas informações, você deve estar imaginando então que 

não é muito complicado plantar bambu. Abaixo explicarei como 

plantar bambu orgânico e você vai perceber que é só seguir algu-

mas dicas básicas para ter sucesso no seu plantio. 

 

Variedades de Bambu 

O primeiro passo é conhecer um pouco os dois tipos de bambu 

mais populares para plantio em jardim. 

O bambu alastrante é o bambu que possui rizomas. Ele pode se 

tornar invasor pela facilidade com que se espalha para outras 

áreas, podendo atingir outros plantios. 
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O bambu entoucei-

rado é aquele que, 

como o nome diz, fica 

em touceiras, e tem ri-

zomas curtos. Assim, 

ele se limita a ficar 

onde você o plantou e 

não vai se tornar inva-

sivo. 

Além disso, você precisa selecionar as variedades mais adequa-

das para o seu clima. Algumas opções de bambu entouceirado 

para climas mais quentes são a Bambusa multiplex Alphonse Karr 

e a Borinda boliana, e para climas mais amenos, você pode plantar 

a Fargesia dracocephala Rufa. Se optar pelo bambu alastrante, 

você pode plantar a Phyllostachys nigra em regiões mais quentes, 

e a Pleioblastus viridistriatus em regiões mais frias.  

Você ainda pode pes-

quisar outras espécies 

de bambu, como o 

bambu gigante (Dendro-

calamus giganteus e D. 

asper), bambu mirim 

Licenciado para Heli Schlickmann - 04383696000133 - Protegido por Eduzz.com

http://www.imgrower.com/
http://www.imgrower.com/


www.ImGrower.com                     30 

 
                                                               
                                                                                     
 

 
Copyright© ImGrower – Todos os Direitos Reservados – www.ImGrower.com 
 

(Phyllostachys aurea), bambu caipira (Bambusa tuldoides), entre 

outros. 

 

Como Plantar Bambu Orgânico 

 

Para saber como plantar bambu 

orgânico, siga as informações abaixo 

e tenha dedicação com seu plantio. 

 

Época de Plantio 

A época de plantio adequada para plantar bambu é durante 

a primavera. 

 

Temperatura e Ambiente 

 Geralmente o plantio de bambu tem sido feito em climas tro-

picais, mas há experiências em climas mais frios, desde que se pro-

tejam os bambus dos ventos. Tente plantar em locais em que a 

temperatura mínima não passe dos 15ºC. 

Plante seu bambu em algum lugar que o proteja contra ven-

tos fortes, como, por exemplo, próximo à árvores, muros e cercas. 

Licenciado para Heli Schlickmann - 04383696000133 - Protegido por Eduzz.com

http://www.imgrower.com/
http://www.imgrower.com/


www.ImGrower.com                     31 

 
                                                               
                                                                                     
 

 
Copyright© ImGrower – Todos os Direitos Reservados – www.ImGrower.com 
 

Luminosidade 

Os bambus em geral preferem umas 8 horas de sol por dia, 

embora algumas espécies precisem de sombra naquela parte do 

dia que é mais quente. 

Se você plantar bambu em uma região mais fria, plante-o em 

área com sombra parcial, para que quando o inverno chegar ele 

não sofra muito de desidratação. 

 

Solo 

A terra para bambu é aquele solo profundo com boa drena-

gem e com bastante matéria orgânica. Utilize adubo orgânico para 

melhorar a qualidade do solo, caso seja necessário. 

 

Plantio 

Você pode fazer mudas de bambu aproveitando os seus ri-

zomas e colmos. Esse tipo de propagação é chamado propagação 

vegetativa.  

Escolha um rizoma que tenha 1 ano de idade. Há rizomas pa-

quimorfos e leptomorfos, além de outros tipos.  
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No caso de rizomas paquimorfos, faça o corte na parte em 

que o rizoma antigo se ligue ao rizoma novo, e corte o colmo 

acima do primeiro nó. Plante com o colmo acima da terra e o ri-

zoma abaixo, a 30 ou 50 cm. 

No caso de rizomas leptomorfos, corte aquela parte que ti-

ver algumas gemas, e se tiver colmo, acima do primeiro nó. Plante 

com o rizoma enterrado a 30 cm. 

Se você tiver optado por comprar a muda, faça uma cova que 

seja grande o bastante para acomodar o bambu com o substrato. 

Ao transplantar bambu, deixe as raízes úmidas. 

 

Espaçamento 

Você pode utilizar o espaçamento de 1 a 1,5 metros de dis-

tância entre os bambus, e ainda assim ter um plantio denso. 
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Irrigação 

A irrigação deve ser feita com frequência, principalmente 

quando as plantas são jovens e o tempo seco. Nesse caso, a reco-

mendação é que você faça a rega diariamente. Quando estiverem 

mais velhas, você pode regar apenas duas vezes por semana, e 

passar para quatro em épocas de ventania. 

Ao realizar as regas, verifique primeiro se o solo está úmido. 

O bambu não tolera solos encharcados. 

 

Colheita 

O bambu também pode ser comestível. Você pode colher 

bambu para compor sua alimentação o bambu com 2 meses de 

idade. Porém, como a quantidade de espécies é enorme e há 

pouca informação sobre cada uma, tenha muito cuidado antes de 

ingerir. É sempre bom consultar 

um especialista. 

Para outros usos, o bambu 

pode ser colhido entre o 3º e 5º 

ano de idade. O corte deve ser 

feito acima do primeiro nó, a 20 cm do solo.  

Faça as colheitas nos meses mais secos do ano. 
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Como Cuidar de Bambu 

Se você optou por plantar o bambu alastrante e não quer que 

ele invada outras áreas, você pode fazer algum tipo de barreira no 

solo, que tenha no mínimo 1 metro de profundidade. Assim seu 

bambu vai ficar limitado nessa área que você cercou. 

Faça podas a cada 2 anos, retirando aqueles colmos que estive-

rem secos ou com pouco vigor. Isso deve ser feito no início da pri-

mavera. Lembre-se que cortes acima do nó permitem que o 

bambu cresça novamente.  

Fique atento à possível ocorrência de pragas e doenças no seu 

plantio. Bambus mais velhos são muito resistentes, então é mais 

provável que qualquer problema com, por exemplo, cochonilhas, 

ácaros e ferrugem apareçam no bambu jovem. Você pode utilizar 

então os inseticidas e preparados orgânicos para lidar com o pro-

blema.  

 

   

DICA DO  

PROFESSOR: 

Utilidades do BAMBU! 

Assista ao vídeo do Canal 

Negócios da Terra e veja 

algumas utilidades do 

bambu. 

(clique aqui) 
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COLOCANDO A MÃO NA MASSA 

Chegamos ao fim dessa jornada de conhecimento e prática 

acerca do cultivo de plantas ornamentais!  

Se você quiser aprofundar seus conhecimentos em cultivos 

orgânicos fique sempre atento às minhas redes sociais e também 

fique de olho nas inscrições da próxima turma do Curso Horta Já. 

 

"Tenho certeza que se você aplicar corretamente 

esta metodologia que acabou de aprender, juntamente 

com as dicas e técnicas, terá uma horta orgânica mais 

forte e saudável!” 

É isso aí meu amigo... mas lembre-se de que: 

"A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo. 

Quem lê entende, quem faz aprende." 

Então vamos trabalhar: comece tirando todas as dúvidas e 

dando sugestões de conteúdos e de melhorias para o nosso E-

Book (veja o próximo tópico) e, sem seguida, dê início ao planeja-

mento sua horta ou jardim orgânico. Por fim, inscreva-se nas mi-

nhas redes sociais e acompanhe todas as novidades em primeira 

mão, pois iremos aprender muito juntos ainda! 
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TIRE SUAS DÚVIDAS E DÊ SUGESTÕES! 

Muito bem amigo ImGrower! 

Este E-Book está em constante melhoria e de tempo em 

tempo, irei incluir novos tópicos nele, principalmente, novas su-

gestões, dúvidas e como resolver alguma eventual dificuldade que 

você e os demais colegas ImGrowers podem ter ao ler este livro 

ou ao aplicar o que aprenderam ou qualquer dificuldade que te-

nham sobre o tema abordado neste e-book.  

 

 

 

Até a próxima, 

Thiago Tadeu 

Campos 

& 

Equipe da Im-

Grower 
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