


 

Como cuidar das flores perfumadas de seu jardim
 
Uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas amam tanto
as flores é por causa da beleza.
A fragrância que emitem. Um jardim bonito e natura, que transborda
com flores perfumadas pode iluminar o dia de qualquer um, mesmo
depois de uma semana de trabalho cansativo. O cheiro de flores
denota felicidade
Ocasiões como dias de verão, aniversários, casamentos e
celebrações. Esta é uma das razões que a maioria dos jardineiros
vão escolher para as flores que cheiram divinamente como suas
rosas.
 

Algumas das melhores flores perfumadas para o seu
jardim incluem
 
jasmim árabe, arbusto de banana,
arbusto borboleta,
jasmim confederado,
flecha de jardim, gardénia,
heliotropo, jacinto, anjos".
trompete
 
rosas
 
Toda estas tem um aroma único e delicioso que vai deixar o seu
exteriora cheirar muito bem.



No entanto, algumas flores também tem que serem cuidadas com
mais cuidado do que espera. Para obter realmente aquele lindo
cheiro de frescura  da suas flores, tenha em mente as seguintes
dicas
 
Petalas brilhantes, espessas e coloridas em uma flor podem ter um
belo cheiro também. Olhe para flores que têm pétalas grossas e
coloridas ao escolher as flores. Você também pode perguntar ao
florista que as vende para você quais o cheiro que será emitido ao
florescer se possui muito perfume ou não.
 
Flores perfumadas gostam de ter companhia no seu jardim. Uma
das maneiras de aumentar o cheiro de suas flores é plantar árvores,
videiras, plantas perenes e arbustos ao longo da cama do jardim.
Com as tuas flores perfumadas. Ter outras plantas vai ajudar as
suas flores a mostrar o seu cheiro.
Para aproveitar ao máximo o cheiro do seu jardim, pense em
escolher flores que florescem em tempos diferentes. Dessa forma,
os cheiros de cada flor não se contradizem e vai ter cheiros lindos e
variados durante sempre.
- A maioria das flores que tem um cheiro doce são assim porque
têm sede. Certifique-se de que
Regue suas flores com água suficiente para as manter saudáveis.
Na estação quente, isto pode significar molhá-las todos os dias ou
em dias alternados.
 

Ambiente
 
Tenha certeza de que as suas flores têm humidade e ventilação
suficientes. Quando está muito quente e seco os jardins não se
sairão bem com essas flores perfumadas. Embora possam crescer,



o cheiro vai faltar. Tente plantar suas flores em uma área onde o ar é
suave e o o teor de humidade é elevado no ar.
 

Iniciando os Cuidados do Jardim da Casa
 
Um jardim pode fazer melhorar ou piorar o seu ambiente de vida ao
ar livre. Em muitos casos, não é até que você possui sua casa que
você começa compreender a importância do cuidado de um belo
jardim.
 

Mas onde você começa?
 
Primeiro de tudo, veja como está a situação do jardim. É uma
bagunça ou é estéril como o deserto? Na maioria dos casos, você
está esperando pelo último. Se não, então você vai têm de passar
algum tempo a moldar seu jardim,  removendo as ervas daninhas,
raízes e tudo mais.
 

Ferramentas
 
Em seguida, você vai precisar de algumas ferramentas de
jardinagem. Vá até a loja de ferragens e pegue as seguintes, uma
mangueira de jardinagem, uma tesoura de podar, uma pá de
escavar, um carrinho de mão (opcional), uma pá especialmente se
você tem um grande serviço pela frente), e uma faca de jardim. Isto
vai fazer com que comece.
 
 

Cuidando do Solo



 
Cuide do seu solo. Antes de poder plantar, tem de se certificar de
que o seu solo está levantado.
Um bom solo em retém a humidade, mas não se mantém muito
húmido. Você precisa encontrar esse  equilíbrio de igual a um bolo
na tua terra. Se o seu solo está muito úmido, muito seco, demasiado
pegajoso ou qualquer outra coisa, você pode adicionar estrume
compostado ou bolor de folhas que pode trazer a textura para um
solo.
 

Começando a Plantar
 
Comece com os anuários. Os anuários são fáceis de plantar, fáceis
de cultivar e fáceis de manter comágua duas ou três vezes por
semana. Muitos anuarios podem ser cultivados a partir de sementes
e irão viver com sol ou na sombra, de acordo com a etiqueta da
planta ou a embalagem da semente.
Certifique-se de que faz a pesquisa e peça ajuda quando se trata de
escolhendo centros. Claro, as rosas são lindas, mas você sabia que
elas precisam de pelo menos seis horas ao sol todos os dias?
Certifique-se sempre de ler os rótulos para determinar o melhor
condições meteorológicas e climáticas para a sua escolha de
plantas.
 

Em casa Adubos os remédios para o cuidado do
jardim
 
O teu jardim está um pouco sem vitalidade? Por que não usar
alimentos e artigos domésticos para dar as suas plantas um adubo
feito em casa.



Segue abaixo uma lista alguns dos itens domésticos comuns que
você pode encontrar em sua despensa que pode ajudar a manter
um belo jardim verde florido sem usar prejudiciais e químicos
adubos caros de loja.
 
Mãos de sujas
 Não importa o quanto você esfregue, suas mãos ainda se parecem
com tem andado a escavar a terra todo o fim-de-semana? Tente
esfregar um pouco de azeite e açúcar, entre as palmas das mãos
que podem livrar-se daquelas mãos manchadas de terra.
- Fertilizante de flores
Cansado de usar adubos químicos nocivos? Por que não usar a
banana?
Descasca-a colando-as logo abaixo da superfície do solo.
Apodrecem rapidamente e fornecem a suas plantas magnésio,
cálcio, enxofre, fósforo, sódio e sílica.
Outro grande fertilizante em casa é o café moído. O café é rico em
nitrogênio e pode ajudar com o tuas o caule das rosas. Ainda assim,
uma pequena salpicadela é tudo o que o seu jardim precisa.
Se você tem um jardim interior e está preocupado com o estado de
suas plantas de interior, tente usar mamona ou óleo mineral como
uma loção de massagem em suas folhas.
Isto irá deixá-los com um aspecto verde e saudável.
As gardénias e as camélias são belas flores para o seu jardim. No
entanto, em muitos casos, as folhas vão ficar castanhas deixando o
seu jardim com um aspecto de descuidado. Uma solução simples
para isto é o sal de mesa. Isso mesmo, apenas polvilhe um pouco
nas plantas e o castanho vai desaparecer.
Pegue alguns palitos de fósforo e coloque-os no chão. Este
pequeno truque irá levar o enxofre para o jardim e manter os vermes
afastados.



Quando fizer um chá da próxima vez, guarde as folhas de chá num
pote. Polvilhe-o como fertilizante para o seu jardim ou solte a terra e
coloque as folhas a volta da base da planta. O chá está cheio de
nutrientes essenciais que são e bom para rosas, azáleas, violetas e
hortênsias.
É incrível a diferença que os artigos domésticos diários podem fazer
quando se trata de jardim
 
Cuidado!

Problemas Comuns de Jardim E soluções fáceis do
cuidado do jardim
Problemas com o jardim quem não tem? As vezes, não importa o
que você faça, seu jardim não parece tão bom como esperava. No
entanto, as vezes há simples soluções para os seus problemas.
Antes de jogar fora as luvas de jardinagem e aceitar a sua falta de
de mão para acertar as plantas, verifique a lista abaixo para
soluções fáceis em casa para alguns dos problemas mais comuns
de jardinagem.

As ervas daninhas estão arruinando o Jardim
 Lutar contra as ervas daninhas pode parecer uma batalha
constante. Uma das razões pelas quais as ervas daninhas se
tornam um problema assim é porque apenas metade das plantas é
realmente atacada. Sua melhor aposta quando se trata de ervas
daninhas é comprar um herbicida e uma varinha de marcação para
ervas daninhas que tornará mais fácil monitorar a quantidade de
veneno que você usa e para onde vai. Espalhe o herbicida em toda
as folhas.
 

Alternativa Orgânica
 



As ervas daninhas continuam a crescer em todos os lugares
rastejando pelas escadas, pela entrada da garagem e onde quer
que estejam. Em vez de gastar com pesticidas e encher a sua
entrada com produtos químicos, use uma mistura de água e vinagre
ou água salgada. No entanto, tenha cuidado onde pulverizar e esta
mistura também vai matar as tuas plantas.
- O minha grama parece um pouco pior, fraca os cuidados com a
grama são uma forma de arte. Poderia haver muitas razões pelas
quais parece um pouca amarela ou ou crescendo de forma
estranha. Um dos principais culpados é a urina de animais de
estimação. Se você notar manchas secas e mortas de gramado,
então há uma boa chance é onde o seu cão está usando.
Outra causa pode ser fungos, é regue a sua grama de manhã, em
vez de a noite. A humidade extra a noite pode causar fungos e
doenças.
 

 Folhas amarelas nas minhas plantas
 
 Folhas amarelas sugerem duas coisas: uma, a sua planta tem
fome, ou dois, pode ter um problema com insetos. Verifique as
folhas para ver se há seiva sugada preta ou vermelha
ácaros ou outros insetos. Se reparar em pequenos insetos
rastejantes, minúsculos nas suas plantas, então dirija-se para
floricultura e compre um spray de óleo ou pesticida.
 
Um lembrete a final quando se trata de cuidados com o jardim é que
jardinagem tem muito a ver com julgamento e erro, especialmente
se você está apenas começando. Algumas plantas podem morrer,
algumas plantas podem florescer. Isto tudo faz parte da diversão da
jardinagem.
 

Cães Cuidado com Eles



 
Claro, você ama o seu cão. Ele é fofo, é fofinho é tudo de bom.
No entanto, ele também escolhe os piores lugares para fazer o suas
necessidades. Isso mesmo, no seu jardim! Mas; Isso não é tudo. A
urina do cão é prejudicial para a grama e pode deixar manchas
queimadas por todo ela.
Então, como pode pôr fim a isto sem forçar o seu cão a afastar-se
Em primeiro lugar, se o seu cão ainda é um cachorro jovem e
treinável, ainda há esperança! Mantenha-o num   lá fora e mostre
sempre para o mesmo local de urinar. Tente crie uma área  com
lascas de madeira ou cascalho de ervilha como superfície. Os cães
tendem a querer urinar em superfícies absorventes. Outra opção é
comprar sacos de urina e pode ensinar ao seu cachorro o lugar
certo para urinar.
- As fezes dos cães são outra história. Alguns cães são escolhem
um lugar e assim vão escolher um local no canto como seu
banheiro. Outros cães irão sempre que quiserem, fazem em
qualquer lugar e até mesmo espalhá-lo para o seu prazer. Há duas
maneiras de parar isto:
primeiro, instale um banheiro de cães num determinado canto do
seu quintal e recompense o um pequeno presente sempre que vai.
Não permita que ele vá a outro lugar. Você pode precisar monitorar
a sua atividade nas primeiras semanas, mas acabará descobrindo
se vai dar certo.
Em segundo lugar, você pode limpar. É um trabalho difícil, mas
alguém tem de o fazer. Faça na parte de sua rotina diária da manhã
antes de tomar um café ou uma ducha.
Outro hábito canino irritante é cavar. Se o seu cachorrinho é um
escavador, é hora de colocar um pare nisso agora. Tente colocar um
pedaço de aço ou madeira sobre as áreas onde o seu cão gosta de
escavar. Escolha uma área designada para ossos caninos que não
seja o seu jardim e os seus ossos enterrados. Para ele encontrar, ou
mantê-lo ocupado com outras coisas.



 

Cuidados com o jardim para todas as flores e vida
vegetal
 
Todos os jardins são diferentes, assim como as plantas, as flores e a
vida vegetal que você escolher.
Enquanto algumas plantas adoram o sol, outras só crescem na
sombra. Enquanto algumas plantas precisam regar todos os dias,
outros só precisam de regar quando são jovens. Então, como é que
sabe o quê?
Qual tipo de cuidado que a sua planta de jardim precisa?
 

Segue quatro dos tipos mais comuns
 
1- Arbustos: arbustos que estão bem conservados e que são muito
bonitos em qualquer tipo de jardim. No entanto, o truque é mantê-los
podados antes que cresçam. Os arbustos precisam de ser regados
quando são pequenos , mas após o crescimento inicial, os arbustos
podem sobreviver apenas com a chuva. Para manter os arbustos
você precisará cortá-los, mas você não precisará preocupar-se em
regá-los constantemente.
2- Anuais: os anuários são flores sazonais que vêm em uma
variedade de cores e tipos.
Os anuários precisam de muita água e cuidados, pois têm uma vida
muito curta. Quando se trata de cuidar dos anuários, certifique-se de
regá-los pelo menos duas vezes por semana e todos os dias
durante os meses quentes. Polvilhe um pouco de fertilizante com a
água três a quatro vezes por ano.
 
3- Rosas: as rosas são um dos tipos mais comuns de jardim  e é por
isso que elas são numa categoria só deles. As rosas precisam de



cerca de seis horas de luz solar por dia. Coloque-as num lugar onde
o sol brilha. Para manter as suas rosas sempre bonitas, polvilhe
terra de café ou folhas de chá no solo a sua volta. Os nutrientes
mergulhe nas rosas para uma floração mais perfumada e colorida.
4- Hortas de legumes: hortas de legumes não são apenas bonitas,
mas também podem salvar-lhe em tempo, esforço e dinheiro para
comprar a seus de produtos locais no mercado, mercearia ou
quitanda.
Quando estiver plantando uma horta, dê a cada vegetal uma
quantidade suficiente de espaço para crescer. A maioria das hortas
funcionam melhor quando são plantadas em fileiras.
Alguns dos legumes mais rápidos e fáceis de cultivar incluem
abóbora e abobrinha .
outros vegetais deliciosos e nutritivos que pode cultivar no seu
próprio quintal incluem
cenouras, feijões, ervilhas, batatas, tomates, alface, milho e pepino.

Cuidados com o jardim em todas as estações
 
Muitas pessoas pensam que a primavera e o verão são os dois
momentos mais importantes para a jardinagem
No entanto, embora a primavera seja ótima para a colheita e o verão
seja ótimo para a floração, é também importante para fazer seu
cuidado do jardim no outono para garantir uma estação de
jardinagem bem sucedida no próximo ano.
 
No Outono
O Outono é o momento de se preparar para o seu jardim para o seu
sono de inverno. A maioria das pessoas vai começar por cortar tudo
de volta e podar as tuas plantas o mais que puder. Livre-se de todas
as plantas caídas ou quebradas sai e coloca-as no lixo. Certifique-se
de que cultiva o solo durante a época de outono, bem como em
preparação para o inverno. Adicione alguma cobertura morna extra



às suas perenes para as manter quentes durante a estação fria. É
também uma boa ideia adicionar algum composto ou estrume ao
solo.
Se quiser expandir o seu jardim durante o Outono, as melhores
plantas para comprar são os bolbos. Pode plantar no Outono e
florescerão na Primavera.
Assim que os dias frios estiverem para trás , o seu jardim vai brotar
novos e belos bulbos no lugar. O outono também é a melhor época
para cultivar mais terra se planeja expandir o seu jardim. Muitas
pessoas vão esperar até a Primavera, mas é uma boa ideia preparar
a área para o Ano Novo no Outono.
 
Primavera
Os cuidados com a primavera e o jardim andam de mãos dadas. A
maioria das pessoas vai começar o seu ritual de jardim assim que 
os dias de inverno acabarem. A primavera é a melhor época para
podar as tuas plantas. A primavera é também o momento de plantar
novas flores, especialmente anuais e perenes.
 
Verão
O Verão tem tudo a ver com manutenção. Isso significa que você
precisa retirar as ervas daninhas que crescem, cortam as folhas
mortas, poda-as de volta e rega constantemente os teus bebés. O
verão é o tempo para passar no jardim. A maioria das pessoas vai
regar uma ou duas vezes por semana, mais durante aqueles dias
extra quentes. Adicione também fertilizante a mistura de rega duas
vezes por mês.
O cuidado com o jardim não é algo que possa ser feito
esporadicamente. Vai demorar algum tempo e paciência, bem como
tentativa e erro, mas, com o cuidado certo do jardim a cada estação,
o seu jardim vai continuar florescer e crescer todos os anos.
 



Seleção
 
Cuide da seleção da suas plantas. Se não escolher as plantas
certas para a sua situação de jardinagem, então já te esta a vender
mal e a pôr fim aos teus sonhos de jardinagem.
Tudo começa com as compras na floricultura. Você precisa escolher
um jardim de alta qualidade e bem conservado
Na floricultura veja uma que oferece plantas de qualidade. Olhe para
ver se o jardim deles esta organizado e as plantas com nomes
certos, deve haver uma variedade de informações sobre como
crescer, tamanho esperado, condições climáticas etc, sobre cada
planta. Além disso, um bom centro de jardinagem deve empregar
pessoal experiente, qualificado e simpático que o possa ajudar. E o,
jardim deles deve parecer esteticamente agradável. Afinal, eles são
os especialistas em cuidados com o jardim e assim a sua montagem
deve ser linda.
 

Reconhecendo e Escolhendo as Plantas
 
 
Procure um crescimento equilibrado e saudável com folhas bem
coloridas. Este pode ser uma boa indicação de que a planta é
saudável. As folhas que são amarelas, castanhas, raquíticas ou
viscosas sugerem um sinal de infecção por insetos, murchidão, ou
outras doenças.
- Não se deixe enganar pela cor. Certifique-se de que não escolhe
plantas simplesmente porque elas são colorida e com flores. Isso
pode ser uma indicação de que eles estão quase fora de época.
Embora uma planta possa estar florescendo na loja, ela pode não
fazer o mesmo em seu jardim.
Certifique-se de ler os rótulos.



 
- Conheça o seu ambiente de jardim. Algumas plantas prosperam na
sombra outras devem ter sol para sobreviver. Pense no seu jardim e
em como o sol ou sombra o atinge durante todo o dia. Algumas das
plantas amantes do sol incluem flores e rosas perenes, enquanto as
cigarrinhas-sombra incluem astible, refém,, columbine, raposas,
coração sangrando e muito mais.
As estações do ano e as preferências climáticas devem constar dos
rótulos.
Verifique as raízes. Se possível, verifique as raízes da planta
retirando-a do recipiente.
Deve haver uma boa proporção de raízes no solo. Se houver
demasiadas raízes com ervas daninhas ou musgo em torno deles,
isso é uma boa indicação de que ele tem estado no vaso por muito
tempo e pode não se sair bem no seu jardim do quintal.
 

Tipos, truques e dicas para o sucesso
 
Procurando uma maneira de economizar em ervas, para enfeitar
suas refeições e para glorificar seu jardim
Por que não adicionar algumas ervas a sua mistura de jardinagem.
 

Tipos de Ervas para Jardins de Ervas
 
Há uma variedade de ervas diferentes que são fáceis de cultivar em
casa e também úteis para cozinhar todos os dias em casa e curar
doenças. As ervas aromáticas, como as plantas, são geralmente
classificadas em
três categorias diferentes:



Perpétuas - vivem vários anos. Estas incluem catnip, cebolinha,
lavanda, hortelã, alecrim, salva e tomilho.
Anualmente - cresce durante uma estação e deve ser plantado
novamente em cada primavera. Estes incluem fiança, camomila,
coentro, cominho,  funcho e muito mais.
 Bienal  cresce por dois anos e termina em deve ser plantado após o
final do segundo estação do ano. Isto inclui salsa.
 

O que é necessário para o crescimento de ervas?
 
A primeira coisa que você precisa para um crescimento de ervas
bem sucedido é um solo moderadamente rico com excelente
drenagem. Se você achar que o seu solo não tem isso, você pode
considerar o cultivo do seu em uma cama levantada ou contentores.
Em seguida, você precisará da posição de plantio perfeita. Tudo isto
se resume as suas necessidades. O que irá para que o teu jardim
de ervas seja usado se você planeja usar as ervas para cozinhar,
então considere plantar seu jardim de ervas perto da casa.
As ervas preferem o sol, por isso é importante que também as
plante em algum lugar onde possam apanhar sol pelo menos seis
horas por dia. As ervas que podem lidar com sombra incluem
cebolinha, coentro, e hortelã.
A maioria das outras ervas são gostam do sol.
 

Cuidados
A maioria das ervas são fáceis de cuidar. Na verdade, mais ervas
podem viver em cerca litro de água por semana. Se as tuas ervas
estiverem numa cama ou num recipiente, terá regar mais do que
isto, pois tendem a secar mais depressa.
Outra coisa para estar sempre atento são os insetos. Embora os
cheiros bonitos que as ervas libertadas repelem qualquer praga,



mas ainda assim podem ser atacadas por insetos como os afídeos.
Uma doença comum das ervas é o oídio, que deve estar sempre
atento.
 

Erros comuns do cuidado do jardim para evitar
A jardinagem não é uma tarefa de fim de semana é um trabalho que
requer atenção constante. Você necessitará manter seu jardim por
muito tempo após a ocorrência da plantação. Isto pode incluir rega,
fertilização, a lavoura do solo, a poda das folhas grandes e a
tomada das medidas necessárias para insetos, pragas e ervas
daninhas.
Fertilizar demais as suas plantas, o que pode torná-las muito
húmidas. Muita humidade pode levam a problemas de crescimento,
afogamento, bem como infecções fúngicas e doenças. A maioria
das plantas precisam ser regadas duas ou três vezes por semana.
Quando os dias são quentes durante o verão, você pode precisar
regá-las todos os dias, mas isso não significa muita água.
As plantas erradas para a atmosfera errada: outra grande questão
em torno do cuidado do jardim é comprar e colocar plantas em
ambientes para os quais não são adequadas. Verifique se suas
plantas precisam de sol ou sombra, necessidades de água, solo,
fertilizante, etc.
Tudo isso as informações devem estar localizadas nos rótulos que
acompanham as plantas.
 
- Compras com os olhos vendados é importante que você faça a
pesquisa necessária quando se trata descuidados com o jardim.
Não basta ir a uma loja e escolher as plantas mais bonitas nos
corredores. A maioria das plantas que estão em plena floração na
loja já não estão em fase de florir. Pergunte tenha assistência, leia
os rótulos e considere os arredores do seu jardim e ambiente para
crescimento bem sucedido de plantas. Você pode verificar online as
melhores plantas para o seu jardim



Como selecionar e atualizar anuários
Os anuários são uma escolha popular quando se trata de um jardim
de quintal ou área ao ar livre. Isto é por que são fáceis de plantar,
fáceis de manter e só duram uma temporada. Para aqueles que
gostam de mudá-lo a cada estação, plantando alguns anos na
primavera vai garantir um brilhante e verão colorido.
 

Conclusão
 
Todas as plantas são diferentes e têm ambientes de cultivo
diferentes. Assegure-se sempre de ler o rótulo e siga as instruções
quando se trata de cuidados com as plantas e crescimento.
É importante para proporcionar as condições climáticas e de rega
adequadas para os vários tipos de plantas.
As plantas, como as pessoas, podem ser muito exigentes.
 

Cultivar um jardim requer muito carinho.
 
Cuide bem do seu!
 
 

 

 

 


