
Sementar, 
sementarei..
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MES SEMENTEIRA             - TRASPLANTADO SEMENTEIRA DIRECTA

XANEIRO PERICOS - ALLOS - CENORIAS - VERZAS

FEBREIRO PERICOS    PATACAS CENORIAS

MARZO PATACAS     CENORIAS     CEBOLO

ABRIL CABAZA PATACAS                            CEBOLO

MAIO CABAZA

XUÑO

XULLO

AGOSTO NABOS - VERZAS - REPOLO - LOMBARDA - BROCOLI

SETEMBRO NABOS - VERZAS - REPOLO - LOMBARDA - BROCOLI

OUTUBRO NABOS - VERZAS - REPOLO - LOMBARDA - BROCOLI

NOVEMBRO

DECEMBRO ALLOS - VERZAS

porros - leituga - acelga

porros - leituga

leituga - acelga

porros - leituga - acelga

porros - leituga - acelga

porros - leituga

CENORIASleituga

leituga
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Decembro e xaneiro

Faise un rego pouco profundo na terra e vanse botando
dentes de allo cunha separación dunha man entre cada un. 

Cúbrense coa terra retirada ao facer o rego.

NO INVERNADOIRO: Ollo! Necesitan moi pouca auga e 
terra pobre. 
FÓRA: non se regan.

≈ Aumenta as defensas do noso corpo 
ante bacterias e virus.

≈ É antiinflamatorio.
≈ O seu zume é un estupendo 

antiséptico. 
≈ Axuda na hipertensión e protexe do 

colesterol.
*Antiinflamatorio: que evita a inchazón

*Antiséptico: destrúe os micróbios que causan infección
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≈ Ten propiedades antioxidantes.
≈ Tem moita vitamina C, polo que nos 

protexe fronte a catarros e infeccións.
≈ É diurética, evita o constrinximento.
≈ Ten efectos moi positivos no noso

ánimo; cando comemos o cocido
galego de verza só queremos cantar e 
bailar. 

*Antioxidantes: que evita a oxidación, o envellecemento do noso corpo.
*Diurética:  mellora o funcionamento do aparello excretor.

Decembro e xaneiro

Mercamos na feira unhas plantas de verza.
Facemos unha devasa fonda (duns 20cm) e imos poñendo cada
verza separada a unha distancia de 2 pés.
Cubrimos a raíz e un anaquiño do talo da verza coa terra retirada
ao facer o rego.

Ollo! Necesita pouca auga (como moito unha vez á semana).

20cm
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≈ Conteñen moita vitamina B1, que 
mellora o noso estado de ánimo.

≈ Teñen moita proteína, polo que son
ideais para medrar fortes.

≈ Axudan a reducir o colesterol.
≈ Teñen moito ferro polo que axudan a 

previr a anemia.

Xaneiro e febreiro

Facemos unha rego duns 2cm de fondo e imos botando
pericos deixando unha distancia de dous dedos entre cada
un.
Cubrimos cunha pouca terra e regamos abundantemente.

Regado suave 1 ou 2 veces á semana.
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≈ Aportan moita vitamina A, que axuda
a previr problemas da vista.

≈ Teñen moito betacaroteno, que nos 
axuda a manter unha pel e un pelo 
sanos.

≈ Ricas en potasio e fósforo, minerais 
que rexeneran os nervios e polo tanto 
espertan as mentes cansas.

*Betacaroteno: antioxidante natural

Xaneiro - febreiro - marzo - abril

Alisamos un cachiño de terra co angazo.
Cubrimos coa semente de cenoria.
Regamos abundantemente.

Regado suave que manteña algo de humidade na terra.
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≈ Teñen moita cantidade de glúcidos
que nos aportan moita enerxía.

≈ A súa pulpa axuda a cicatrizar
feridas.

≈ Cocidas son excelentes contra a 
gastrite*.

*Gastitre: inflamación da parede do estómago

Febreiro - marzo - abril

Faise un rego.
Vaise botando unha pataca (ou un anaco de pataca) con 
xermolo a unha distancia dun pé.

Réganse e cúbrense coa terra retirada.

NO INVERNADOIRO: Unha vez á semana como moito
(ollo! É importante que a auga non quede ancorada xunto ao bulbo, se non a pataca
pudre).

FÓRA: non se rega; o noso clima xa fai ese traballo.
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≈ O 94% da leituga é auga, nela
concéntranse grandes cantidades de 
vitaminas e minerais esenciais para o 
noso organismo.

≈ Ten propiedades relaxantes e axuda a 
conciliar o sono.

≈ É un analxésico natural.
* Analxésico: que alivia  a dor.

Xaneiro – febreiro Abril - maio

Hai que vixiar que sempre teña humidade.

Alisamos un cachiño de terra                   
co angazo.                                  
Cubrimos coa semente de 
leituga.  
Regamos abundantemente.           

Cando as plantas alcancen uns 8cm, é o 
momento de transplantalas.
Facemos un suco e regamos dentro del. 
Poñemos as leitugas a unha distancia
dun pé.
Cubrimos a raíz coa terra retirada.                                   
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≈ Son ricos en ácido fólico que axuda o 
corpo a xerar novas células.

≈ Proporcionan calcio; axudan a 
fortalecer os ósos e os dentes. 

≈ Aportan vitamina C que contribúe a 
reparar os tecidos do corpo.

Xaneiro – febreiro Abril - maio

Regado suave cada 2 días      Regado suave cada 2 días

Alisamos un cachiño de terra         Facemos un rego.          
co angazo.                                   Regamos dentro del.
Cubrimos coa semente de porro.      Imos poñendo os porros da   
Regamos abundantemente.             sementeira a un pé de distancia.

Cubrimos a raíz e un pouco de talo
coa terra retirada.
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≈ A acelga é ideal para previr os 
catarros.

≈ Contén moito ferro (axuda a 
transportar osíxeno polo corpo) e 
vitamina A (imprescindible para a 
vista). 

Xaneiro - febreiro - marzo Abril - maio

Hai que vixiar que sempre teña humidade.

Alisamos un cachiño de terra                   
co angazo, facemos un rego duns 
3cm. e regamos nel.                                 
Cubrimos coa semente de acelga.  
e cubrimos coa terra retirada. 

* Tamén se pode plantar directamente na terra sen transplantado.

Cando as plantas alcancen uns 8cm, é o 
momento de transplantalas.
Facemos un suco e regamos dentro del. 
Poñemos as acelgas a unha distancia
dun pé.
Cubrimos a raíz coa terra retirada.                                   
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≈ É un alimento excelente para manter
o corazón san, pois aporta moita
vitamina C, fibra e potasio.

≈ Prevén as enfermedades 
dexenerativas da vista gracias aos
aportes de vitamina A.

Febreiro – marzo - abril Abril – maio -xuño

A cabaza quere auga; hai que vixiar que sempre teña humidade.

Facemos un rego duns 2cm de 
fondo, regámolo e imos botando
semente
de cabaza ao chou. 
Cubrimos coa terra retirada.

* Tamén se pode plantar directamente na terra sen transplantado.

Cando as plantas de cabaza 
alcancen uns 10cm de alto é o 
momento de transplantalas; cómpre 
facelo nun espazo amplo xa que a 
vai medrar e estenderse moitísimo.
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