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COMPOSTAGEM•

compostagem é a prática ou 
processo que transforma e 
estabiliza a matéria orgânica 

(resíduo orgânico) em adubo (com-
posto orgânico). A compostagem é 
um processo semelhante ao ciclo da 
matéria orgânica (decomposição) 
que ocorre na natureza.
 São muitos os  benefícios de se 
fazer a compostagem: produzir o pró-
prio composto para utilizar na horta e 
jardins, melhorar a qualidade do solo 
através da adição do composto, dimi-
nuir a quantidade de resíduo destina-
do aos aterros sanitários ou lixões. 
 Além de fazer bem para o ambien-
te como um todo, a compostagem  
possibilita a produção de alimentos 
frescos e seguros, sem adição de pro-
dutos químicos
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 3. CALDA BORDALESA
 (COBRE, ENxOFRE E CÁLCIO):
 
 Esta calda e outros produtos 
a base de cobre são os mais anti-
gos fungicidas e controlam vários 
tipos de doenças de plantas, en-
tretanto é preciso cuidado na utili-
zação, pois dosagens acima do re-
comendado podem causar  danos 
para as plantas. As verduras de 
folhas são as mais sensíveis. Para 
as fruteiras não aplicar durante o 
período da  florada com risco de 

abortar as flores. A dose de calda 
bordalesa é de 0,5 a 1 ml para ver-
duras  até no máximo 10 ml por 
litro de água para a fruteiras mais 
resistentes (maça por exemplo). 
Aplicar no mínimo 20 dias antes 
de colher para não deixar resídu-
os. Fazer no máximo 2 aplicações 
por plantio pois o  cobre reduz o 
crescimento das plantas. Pode se 
comprar a calda bordalesa, ou ou-
tros produtos com cobre em casas 
de jardinagem, ração ou produtos 
agropecuários. 

 4.  LEITE FRESCO é muito efi-
ciente no controle de alguns ti-
pos de fungos, principalmente o 
oídio, que é um mofo branco que 
cresce sobre as folhas de diver-

sos tipos de plantas.
 Pulverizar uma vez por se-
mana 50 a 100 ml de leite por 
litro de água  (concentração de 
5 a 10%). 


