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Planta ideal é a que cabe no seu tempo
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Bem Longe de fungos e de arranhões
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Com a correria do dia a dia, fica mais difícil dar atenção às plantas. Claro que há a opção por
flores artificiais e arranjos secos, mas quem não abre mão de plantas vivas pode escolher as que
necessitam de pouca rega, como as suculentas e os cáctus. Nem todas, porém, são assim:

— Em geral, elas precisam de regas constantes, adubação a cada três meses, retirada de folhas
mortas, ficar longe da saída de arcondicionado, receber iluminação natural, ter pragas e doenças
controladas e o solo revolvido periodicamente — explica a paisagista e designer floral Jaíce Di
Prospero.
Arranjos com flores devem ter a água trocada diariamente, orienta Jaíce.
— Devese prestar atenção ao sol: algumas devem ficar sob ele, outras à sombra. Isso é
fundamental para elas.
O biólogo Gustaaf Winters ensina a diferenciálas:
— Geralmente, as de sombra têm flores inexpressivas, e se apresentam mais sob forma de
folhagens verdes ou coloridas. As de sol, na maioria, têm floradas vistosas.
Tire suas dúvidas:
Cachorros

BBB

Primeiro dia de 'BBB' dá o
que falar na web; confira os
melhores tweets

Tenho um canteiro e já tentei cobrir com grama, mas minha cachorra sempre afia as unhas e
joga terra para fora, sujando tudo. O que faço? Não gosto de jiboia (um tipo de trepadeira).
Se o cachorro está cavando, qualquer forração colocada será arrancada, pois o interesse dele é
justamente "a brincadeira com a terra". Considerando que se trata de uma área de pisoteio
(circulação), a grama esmeralda é a mais resistente, mas precisa de uma área bastante
ensolarada. Entretanto, devese aguardar uns três meses após o plantio, aproximadamente, para
que a grama se fixe ao solo, dificultando seu revolvimento. Caso não seja possível isolar a área
durante o enraizamento da espécie, será necessário providenciar uma barreira física natural 
(arbustos) ou artificial (cercas) que impeça o acesso do animalzinho.
Nos cômodos

Há problemas em ter plantas no quarto ou no banheiro?
Não há o menor problema. Ao contrário, elas trazem vida, beleza e energia aos ambientes.
Costumavase ouvir que o problema da planta no quarto se devia à eliminação de gás carbônico,
que prejudicaria o morador. Entretanto, a própria planta consome o gás que libera.
Alérgicos

Existem plantas que são proibidas para alérgicos?
Algumas plantas são tóxicas, não sendo recomendadas para casas onde vivam pessoas que
sofrem de alergia, crianças e animais. Há, ainda, as plantas que soltam muito pólen e também
não são uma boa opção. Entre as que devem ser evitadas, estão espirradeira, coroa de cristo e
sapatinho de judia. As flores do campo têm um pólen muito leve, que se propaga facilmente com
o vento. Quem tem sensibilidade, pode ter coceira no nariz e nos olhos.
Sem espirros

E quais são as melhores opções para os alérgicos?
As bromélias, as orquídeas e as dracenas.
Perguntas respondidas por Jaíce Di Prospero, paisagista e designer floral.

Visto Estrangeiros Brasil
Assessoria para Estrangeiros em SP. Rápido, Fácil e com
Segurança. Veja
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