Depois de montada toda estrutura forre o solo
com palha e complete o restante com terra.

Concluído o enchimento do canteiro, comece
construir
a cobertura da área de
compostagem. Esta cobertura é para diminuir
a exposição do material orgânico ao sol
ressecando. Pode-se usar capim seco ou
palha de coco entre outros.

Vá alternando camada de terra com camada
de esterco, mesclando em seguida.
Agora é só fazer uma boa rega, e iniciar o
plantio da mesma. Lembre-se também de
umedecer o composto. E sempre que precisar
de matéria orgânica decomposta retire a
cobertura e colete o material orgânico
necessário.
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Enche esta estrutura com matéria orgânica
diversa como palha, restos de culturas .

CONTEXTUALIZAÇÃO
Cada vez mais precisamos nos tornar
prossumidores (consumidor/produtor),
aumentando nossa auto-suficiência
alimentar. A produção de hortaliças é uma
ótima oportunidade por ser de fácil manejo, e
de rápida produção, além de ocupar pouco
espaço quando se produz para o consumo
familiar.
Existem várias técnicas para um grande
número de variável de hortas. Esse folheto
apresenta um modelo simples além de
possuir um sistema próprio de produção de
fertilizante orgânico através da reciclagem
das sobras da sua própria produção.
Este modelo é conhecido como horta poço
de nutrientes, pois no centro desse horta
existe um espaço para a produção de
compostagem. Este modelo oferece uma
maior autonomia na manutenção do
sistema.

DETALHES DA CONSTRUÇÃO
Você irá precisar de tijolos, pedras ou outro
material para fazer a estrutura da horta. Os
demais materiais você poderá ver através da
imagens a seguir.
Escolha um local que não alague com
facilidade e que receba sol durante todo o
dia.
Marque o tamanho da horta utilizando um
cordão e um piquete. O primeiro círculo
deverá ter 45 cm de raio e o segundo 150.

Depois de marcado os dois círculos, afofe o
solo do circulo menor.
Em seguida vá montando a estrutura da
horta com os tijolos ou outro material.

Logo em seguida inicie montar a estrutura do
que irá ser o local da compostagem, utilize
para isto madeira ou uma tela plástica.

Arrume os tijolos de forma que eles não se
desmontem com facilidade. Não esqueça de
marcar o local da entrada que dá acesso ao
composto.

