PREPARO DO
BIOFERTILIZANTE

Quanto ao substrato de enchimento das
garrafas deverá ser feito com terra de boa
qualidade fertilizada com um pouco de
composto ou esterco bem curtido. O
sistema de irrigação será responsável por
repor os nutrientes que foram absorvidos
pelas plantas. O uso de biofertilizante neste
sistema se faz n e c e s s á r i o .

Deve-se utilizar esterco, restos de plantas,
cinza e até um pouco de urina. Todos os
ingredientes são colocados em um tambor e
colocado para fermentar durante alguns dias.
Deve-se mexer diariamente esta mistura. O
biofertilizante estará pronto quando durante o
mexer a mistura não produz mais gás através
da espuma. Pode ser feito um teste
queimando fósforo na espuma, caso ele
pegue fogo a mistura ainda não estará pronta
para ser utilizada.
Esta mistura quando estiver pronta deverá ser
diluída com água na proporção de 1 litro da
mistura para 5 de água e colocada no tambor
do sistema de irrigação.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
A necessidade de produzir alimentos limpos,
sem a presença de insumos químicos vem
aumentando cada vez mais. Esta
necessidade também é crescente nas
famílias que residem nos centros urbanos,
onde a informação transita com mais
intensidade. A mídia divulga que para se
produzir hortaliças como tomate, alface
entre outros, o uso de insumos químicos é
cada vez maior, o desequilíbrio causado
pelo não respeito ao meio ambiente é
vertiginoso. A demanda foi criada e agora
precisam criar formas técnicas de praticar a
agricultura nos grandes centros urbanos na
tentativa de minimizar estes problemas.
A horta FERTIRRIGADA é uma destas
formas de produzir alimentos em pequenos
espaços com pouco uso de terra e sem
muita mão de obra para fazer a manutenção
diária.
O tamanho da horta vai depender do
tamanho da família e da sua demanda de
consumo, e do tamanho do espaço que se
tem disponível.
As hortaliças que se podem plantar neste
tipo de horta são plantas de raízes pequenas
como alface, coentro, cebolinha, rúcula,
entre outras que se adéqüem ao sistema e
ao espaço de desenvolvimento de raiz que
se tem.

DETALHES DA CONSTRUÇÃO
Para construir esta horta você irá necessitar
de algumas garrafas pet, um tambor, um
balde, alguns metros de cano, um pedaço de
mangueira de nível, algumas conexões de
PVC e ripas e alguns pedaços de caibros.

DETALHES DA CONSTRUÇÃO
Monte a estrutura de madeira primeiro,
colocando as ripas a uma distância que
facilite o manejo e que não impeça o
crescimento da planta que vai estar ao lado.
Quanto a altura fica ao critério de quem vai
manejar diariamente.

VANTAGENS DO USO
Produção de alguns tipos de hortaliças;
Pouco uso de água;
Pouco uso de tempo e de espaço;
Pode ser instalada em qualquer espaço
desde que se tenha luz solar acessível;
Fácil manejo;
Espaço de lazer e relaxamento;

As garrafas são conectadas uma a outra
através de um furo que se faz no fundo das
garrafas. A mangueira é utilizada para unir
os canos às garrafas tanto na entrada da
água fertirrigada quanto na saída do
escorrimento do excesso. Observe na
imagem que os canos estão conectados ao
tambor por uma flange de vedação.
Abaixo do cano de saída na parte de baixo
da imagem anterior deverá ser colocado
uma vasilha para coletar a água de
escorrimento, retornando a mesma para o
tambor.

