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As vantagens de se ter uma Horta Caseira
Homa em casa são inúmeras, mas vamos citar
algumas principais:
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Vantagens
Segurança na procedência e qualidade do alimento;
Alimento carregado de energias sutis;
Economia;
Equilíbrio ecológico;
Cuidar de plantas é uma terapia;
Incentivo às crianças e novas gerações;
Atividade saudável para a Terceira Idade;
Provável geração de renda;
Apelo social... E muito mais...
 Mais nutrição...
 Mais tranquilidade mental...
 Mais alegria para a alma...
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 Incentivo a comer mais hortaliças, por
estarem ao alcance da mão!
 Desenvolvimento da criatividade!
 Maior integração ao Ciclo da Vida!
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E não para por aí...
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Antes de iniciar sua Horta Caseira Homa, tenha em
mente o seguinte:
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Dicas Importantes...
 É fundamental criar o ciclo básico de cura com a
realização diária do Agnihotra do nascer e pôr-do-sol.
 As cinzas de Agnihotra são fundamentais.
 Escolha bem o local: as plantas devem receber ao
menos 4 horas de sol por dia!
 Uma horta caseira pode ser feita em canteiros num
quintal ou mesmo num apartamento, usando vasos em
diferentes arranjos!
 Pense também em produzir seu próprio adubo se
possível!
 Os vasos podem ser os mais variados, inclusive
embalagens, palets, garrafas pet, etc. O importante é ter
boa drenagem de água. Lindas hortas podem ser feitas
com materiais reciclados!
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É possível obter muitos benefícios de
Hortas Homa em vasos, mas é bom
levar em conta os seguints aspectos:
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Nossa horta em
vasos
 Mesmo com materiais reciclados, o visual deve
ser lindo!!!!
 É sempre bom identificar as plantas cultivadas.
 Podemos incorporar as plantas à decoração,
criando microambientes mágicos, aquele
cantinho especial!!
 Cada vez mais os espaços gourmet se tornam
uma tendência nas residências. Os vasos de
ervas são perfeitos para serem incorporados,
dando um toque exclusivo ao ambiente...
 Invente!!!!
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1. AGNIHOTRA DIÁRIO
2. USO DAS CINZAS
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Princípios Básicos

3. ADUBAÇÃO
4. ASSOCIAÇÃO
5. ROTAÇÃO

Hortas em vasos sofrem mais
stress.
Cuidados fundamentais:
 Regas
 Controle de Temperatura
 Umidade
 Cinzas
QUANTO MAIS VASOS, MAIS FÁCIL O CONTROLE
BIOLÓGICO, DA UMIDADE, E DA TEMPERATURA.
AS PLANTAS SE PROTEGEM ENTRE SI. É MUITO
IMPORTANTE PLANTAR FLORES. AGNIHOTRA CRIA
UM MICROCLIMA IDEAL.
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O que é
necessário?

 Vasos ou floreiras variados, de diversos materiais;
 Garrafas pet, vasilhas de plástico, potinhos de yogurte, caixas de
ovo, arame, presilhas de embalagem, pregador de roupa;
 Tesoura, lápis, caneta, clips, marcador permanente, estilete;
 Caderneta de anotações ou um caderno pequeno;
 Substrato pronto ORGÂNICO (que não tenha sido incorporado
farinha de ossos, farinha de peixe, etc.), Terra vegetal, húmus,
composto, esterco curtido, cinza, areia, pedrinhas ou argila
expandida;
 Jornal velho, um balde, panos de limpeza, luvas;
 Ferramentas de jardinagem diversas (opção alternativa: colher,
faca e garfo)
 Manta bidin ou TNT (pode ser panos velhos – lençol, pano de
prato, etc);
 Água, regador e borrifador;
 Mudas diversas (ex olerículas: alface, rúcula, chicória, repolho –
ex raízes: gengibre, cúrcuma, beterraba, cenoura, rabanete – ex
ervas medicinais e culinárias: manjericão, orégano, hortelã,
alecrim, alfazema, salsinha, cebolinha, coentro, sálvia, erva cidreira
(capim limão) – ex suculentas: babosa – ex florais: calêndula,
capuchinha, beijinho- ex frutas – morango;
 Pacotinhos de sementes diversas (se possível orgânicas, ideal se
for Homa); sementes salvas de hortaliças ou frutas;
 Criatividade, disposição e observação.
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Segredo básico: mínimo de 4 horas de
sol por dia! Realização diária de
Agnihotra. Ideal incorporar 4 horas de
Tryambakam, quando possível.
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Mãos à Obra! Defina
o Local e as plantas!

 Ao definir o local, escolha as plantas de acordo com a
época do ano, tamanho, se é raiz ou planta aérea.
 Defina o layaout: horta vertical, horta em estantes,
jardineiras, combinação de layouts...

Vasos
pequenos
(até 40cm)

Horta
Vertical

Vasos grandes
(+ 60cm)
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Sabendo mais: Compreendendo
melhor os termos terra, terra vegetal,
substrato, adubo, composto...
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Mãos à Obra!
Prepare a terra!
 Terra é o termo genérico para designar o
material natural onde crescem as plantas ,
resultado de decomposição de rochas,
matéria orgânica, água, ar, vida (insetos,
microorganismos, etc.).
 Terra vegetal é uma mistura de terra natural
com matéria orgânica.
 Substrato é um material inerte, leve,
utilizado para suportar a planta por um
período, pois não contém nutrientes. Não
retém umidade. A planta não resiste muito
tempo.
 Composto é a decomposição natural de
matéria orgânica (folhas, cascas, insetos,
etc.).
 Condicionadores de solo são produtos que
melhoram as condições do solo para a
melhor absorção de nutrientes pelas plantas.
 Cinza de Agnihotra é a cinza resultante da
prática de Agnihotra diário.
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Sobre um jornal, lona ou bandeja,
prepare a terra que vai ser utilizada nos
vasos misturando partes iguais dos
seguintes ingredientes:
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Mãos à Obra!
Prepare a terra!

1. Areia: vai proporcionar drenagem e
porosidade. Ajuda no enraizamento
também, principalmente na produção de
mudas por estacas.
2. Terra: é a responsável pela umidade e por
parte dos nutrientes, principalmente
minerais.
3. Composto: vai ser o verddeiro alimento da
planta. Pode ser agregado o húmus e/ou
esterco curtido. Não agregue NENHUM
adubo sintético, por ser tóxico para a saúde
e o meio ambiente em grande escala.
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Mãos à Obra!
Prepare os vasos!
Os vasos são preparados da seguinte
maneira:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certifique-se de que há furos no fundo do vaso. Caso contrário,
faça-os, para garantir boa drenagem.
Coloque argila estendida ou pedra brita cobrindo todo o fundo.
Coloque por cima uma camada de areia.
Corte um pedaço de bidin ou algum pano velho do tamanho da
boca do vaso e coloque sobre a camada de areia.
Coloque a terra preparada por cima da manta bidin até uma certa
altura da borda.
Com a mão, faça uma cavidade na terra, adequada ao tamanho
da muda ou da semente. Espalhe cinza na cavidade.

Cavidade

Cinza

Terra
Areia
Argila
Furos

Manta
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Mãos à Obra!
Vamos Plantar!
Plante a muda:
1. Retire-a do seu suporte cuidadosamente,
mantendo o torrão inteiro
2. Insira delicadamente na cavidade no vaso.
3. Pressione suavemente, para fixar bem a planta
à terra.
4. Regue generosamente.
5. Cubra com alguma cobertura seca (palha, resto
de folhas secas).

Muda
com
torrão

Rega
Palha
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Plante a semente:
1. Abra o saquinho de semente e retire somente a
quantidade que vai ser usada. Se não for
semente orgânica evite contato com a pele. Use
luvas.
2. Distribua as sementes nas cavidades no vaso.
3. Cubra com 1 cm de terra.
4. Regue generosamente.
5. Cubra com alguma cobertura seca (palha, resto
de folhas secas).
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Mãos à Obra!
Vamos Plantar!

Rega
Palha
Sementes

Manta
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Solução Alimentícia Homa :
 2 a 4 colheres de sopa de pó de cinza de Agnihotra
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Mãos à Obra!
Nutrindo as Plantas
(Cinza de Agnihotra triturada e coada numa peneira)

 2 a 4 colheres de pó de esterco de vaca seco (pode ser
o que fica no fundo do recipiente onde guardamos o esterco
para os Fogos Homa)

 4 litros de água destilada.
Coloque o pó de cinza de Agnihotra e o pó de esterco de
vaca num balde com a água destilada e misture bem. Use
para molhar as plantas.

Solução Spray Homa :
 2 a 4 colheres de sopa de pó de cinza de Agnihotra
(Cinza de Agnihotra triturada e coada numa peneira)

 4 litros de água destilada.
Coloque o pó de cinza de Agnihotra num balde com a
água destilada e misture bem. Deixe a solução decantar
por três dias. Depois coe numa peneira bem fina (tem que
ser uma peneira bem fina, para não entupir o spray). Use num
borrifador para proteger as plantas contra insetos e
doenças.
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Cuidados diários:
 Rega (+solução alimentícia para plantas eventualmente)
 Observação, carinho, amor, converse com as
plantas. Cante Mantras! Elas dão um feedback
amoroso.
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Cuidados!

A cada 15 dias:






Revolver o solo
Incorporar composto.
Controlar pragas e doenças
Tutoreamento se necessário
Coloque cinzas e Spray Homa

A cada 180 dias:
 Rotação de culturas
 Renovar canteiros/vasos.
 Salvar sementes
Investigue, busque mais
informações, anote suas
descobertas!
Aprenda os nomes das suas
plantas. Ideal saber também
o nome científico. Conheça
as propriedades nutricionais
e medicinais
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Estudo etno botânico prévio:


Veja as plantas mais usadas por sua família, amigos, grupos
comunitários
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Plantas sugeridas
para iniciar
Espécies medicinais/culinárias:

















Alecrim (Rosmarinus officinalis)
Arruda (Ruta graveolens)
Babosa (Aloe vera)
Boldo (Plectranthus barbatus)
Camomila (Chamomilla recutita) ou Matricaria Chamomilla
Cebolinha (Allium fistulosum)
Coentro (Coriandrum sativum)
Erva Cidreira (Capim Limão) (Cymbopogom citratus)
Guaco (Mikania glomerata)
Hortelã (Mentha x villosa)
Malva (Malva sylvestris)
Majericão (Ocimum basilicum)
Melissa (Melissa officinalis)
Mil Folhas (Achilea millefolium)
Poejo (Mentha pulegium)
Salsinha (Petroselinum crispum)

Olerícolas:













Abobrinha (Cucurbita pepo)
Agrião-da-terra (Barbarea verna)
Alface (Lactuca sativa)
Almeirão (Cichorium intybus)
Alho-porró (Allium porrum)
Beterraba (Beta vulgaris)
Capuchinha (Tropaeolum majus)
Cenoura (Daucus carota)
Couve-manteiga (Brassica oleracea)
Cúrcuma (Curcuma longa)
Gengibre-vermelho (Hedychium coccineum)
Rabanete (Raphanus sativus)
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Consorciação de Cultura é a prática de cultivar
duas ou mais espécies na proximidade.
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Consorciação
É um dos pilares da permacultura. Permite a criação de um microclima
favorável ao desenvolvimento das plantas, melhoria das condições do
solo, controle de pragas e doenças. A idéia é não ter culturas que
competem umas com outras por espaço físico, nutrientes, água ou luz
solar. Um exemplo de estratégia de consórcio é plantar uma cultura de
raízes profundas com uma cultura de raízes rasas, ou plantar uma
cultura de altura com uma mais baixa que requer sombra parcial. Ou
ainda uma de crescimento rápido com uma de crescimento lento.
No caso de plantas em vasos, eles devem ser dispostos seguindo esses
mesmos critérios.
A consorciação de plantas compatíveis incentiva a biodiversidade,
proporcionando a presença de uma variedade de insetos e organismos
no solo que não estão presentes na monocultura.

Uma regrinha:
Folhosas X Aromáticas
Aromáticas X Raízes
Ex:
 Cenoura, Menta, Acelga
 Beterraba, Erva Cidreira

Pesquise, busque sempre informação, observe!
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É interessante ter um fichário com o registro das
plantas da sua horta. Isso ajuda na hora de fazer
o plantio e na manutenção. Abaixo um exemplo
de Ficha Técnica.

Foto
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Fichas Técnicas

Nome Popular:
Nome Científico:
Época de Plantio:
Ciclo até a colheita:
Espaçamento:

Modo de Plantio:
Propriedades Medicinais:
Modo de Uso Medicinal:

Pesquise, busque sempre informação, observe!
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Foto

Nome Popular: Alecrim
Nome Científico: Rosmarinus officinalis
Época de Plantio:
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Fichas Técnicas
Ciclo até a colheita: 6 meses
Espaçamento: 90 a 120 cm
Modo de Plantio: Solo com boa drenagem. Regas espaçadas. Colheita feita antes e
durante a floração. Melhor colher durante o verão no período seco. Depende da latitude e
altitude para manter os princípios ativos.
Usos Medicinais: Tanto aromático como medicinal. Indicado nos casos de hipertensão,
problemas digestivos, perda de apetite. Propriedades antimicrobiana e antitumoral. Muito
útil nos casos de esgotamento cerebral, excesso de trabalho, depressão ligeira. Dores
musculares, gases, problemas do couro cabeludo.
Modo de Uso Medicinal: Chás, tinturas, óleo essencial, em massagens. Aromaterapia.
Como tempero.

Pesquise, busque sempre informação, observe!
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Termos empregados:
Dentre os principais efeitos benéficos que as ervas medicinais trazem para o nosso corpo
estão:
Anti-catarral: Que evita a formação de catarro;
Anti-espasmódico: Que previne ou trata as contrações musculares dolorosas;
Anti-flatulento: Que combate os gases intestinais;
Anti-reumático: Que trata o reumatismo;
Anti-tussígeno: Que evita a tosse;
Diurético: Que ajuda na eliminação de líquidos pelos rins;
Emético: Que provoca vômitos;
Expectorante: Que auxilia na eliminação da mucosidade pelo aparelho respiratório;
Hemostático: Que ajuda a estancar hemorragias;
Obstipante: Que ajuda a prender os intestinos.

Propriedade
Medicinal
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Farmácia Viva Homa
em casa

Plantas

Anti-catarral

Agrião, Eufrásia, Eucalipto, Melaleuca

Anti-espasmódico

Camomila, Hortelã, Maracujá, Eucalipto

Anti-flatulento

Erva doce, Sálvia, Cominho, Coentro

Anti-reumático

Gengibre, Açafrão, Babosa, Urtiga

Anti-tussígeno

Guaco, Eucalipto, Alecrim, Ipeca, Malva

Diurético

Dente de leão, Cavalinha, Erva Doce

Emético

Ipeca

Expectorante

Alcaçuz, Ipeca, Orégano, Pulmonária,
Alho, Eucalipto, Melaleuca

Hemostático

Cavalinha, Assa-peixe, Arnica

Obstipante

Alcachofra, Capuchinha, Cúrcuma

Não deixe de consultar um médico de confiança!
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Planta Medicinal tem Química!
Dentre os principais efeitos benéficos que as ervas medicinais trazem para o
nosso corpo estão:
Anti-catarral: Que evita a formação de catarro;
Anti-espasmódico: Que previne ou trata as contrações musculares dolorosas;
Anti-flatulento: Que combate os gases intestinais;
Anti-reumático: Que trata o reumatismo;
Anti-tussígeno: Que evita a tosse;
Diurético: Que ajuda na eliminação de líquidos pelos rins;
Emético: Que provoca vômitos;
Expectorante: Que auxilia na eliminação da mucosidade pelo aparelho
respiratório;
Hemostático: Que ajuda a estancar hemorragias;
Obstipante: Que ajuda a prender os intestinos.

Propriedade
Medicinal
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Farmácia Viva Homa
em casa

Plantas

Anti-catarral
Anti-espasmódico
Anti-flatulento
Anti-reumático
Anti-tussígeno
Diurético
Emético

Não deixe de consultar um médico de confiança!
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Idéias de Design

Pesquise, busque sempre informação, observe!
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Visual e
Funcionalidade
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