O que são viveiros?
Viveiro é um lugar para plantar sementes num solo preparado ou em
recipientes até que as plantas se
estabeleçam. Essas pequenas plantas poderão então ser transplantadas para campos até que cresçam
e atinjam a maturidade.
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Vantagens
• Poderá facilmente cuidar das
pequenas plantas e regar mais.
• Poderá proteger as pequenas
plantas de insectos, pássaros, e
exposição ao sol e vento.
• Os rebentos terão tamanho e
maturidade uniforme no campo,
com pouca perda de planta.
• Pode começar o seu viveiro enquanto outro produto ainda
está no campo. Isto lhe permite
uma rápida rotação e mais culturas por ano.
• Poderá facilmente planificar a
plantação e colheita para responder á demanda do mercado.
• Menos perda de plantas e
melhor uniformidade significa
preços mais altos e mais lucro
por cultura.
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Viveiro no campo de um agricultor.
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Transplantar

Como fazer um viveiro

Para facilitar o transplante, plante a
pequena planta em pequenas latas,
copos, ou bandejas reutilzáveis.
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Prepare o terreno para receber as
sementes.
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Divide a área em canteiros, um para
cada variedade.

Depois da germinação continue a regar
e a monitorizar. As pequenas plantas
requerem em um tratamento intensivo.

Até em copos de
iogurte após ser
usado e limpo pode
servir como um
vaso para viveiro.
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Coloque semente, rega, e cubra com
sacos de plástico para acelerar a
germinação.

Identifique cada canteiro com uma
placa que especifica a planta e
variedade.

Quando as pequenas plantas estiverem
prontas, retire cuidadosamente dos
recipientes e plante novamente no
campo.

