
Plantas de Sol: saiba quais escolher e como cuidar!

O interesse pelo cultivo de plantas teve um aumento significativo nesse período da
pandemia. O isolamento fez muito de nós percebermos a necessidade que temos
de estar em contato com a natureza.

Além de embelezar nossa casa e trazer muito aconchego, o cuidado com as plantas
se mostrou como uma excelente opção de atividade terapêutica ajudando muitos
que possuem quadro de ansiedade.

Porém, qual planta você deve escolher? Quais os cuidados tomar para que sua
plantinha viva bastante tempo?

Neste artigo vamos falar de pontos que você deve levar em consideração ao
comprar sua plantinha e indicar algumas espécies que gostam muito de sol.

Conheça algumas plantas de sol perfeitas para o seu jardim
Caso você queira decorar seu jardim sem se preocupar se as folhas das suas
plantinhas vão queimar no sol, veja algumas opções:

1- Cica (Sagu de Jardim)

A Cica é um arbusto, semelhante a uma palmeira, com crescimento mais
demorado.

Se for plantada no chão, é recomendável que haja uma combinação de areia grossa
com terra enriquecida com compostos orgânicos ou minerais repleta de nutrientes.
Cuidado para não exagerar nas regas e evite molhar as folhas com águas que
possuem cloro.



Se for plantar a Cica em um vaso, opte por uma muda jovem, pois seus arbustos
podem alcançar de 2 a 3 metros de comprimento.

Podá-la não é necessário. Para mantê-la sempre deslumbrante, retire as folhas
amareladas e ressecadas.

2- Espada de São Jorge

A Espada de São Jorge, assim como as sementes da Cica, são bastante tóxicas e
por isso é bom evitar que crianças e animais tenham contato.

Elas possuem folhas fortes, robustas e de simples manutenção. Sendo plantada em
vasos, basta tirar a folhagem mais velha.

Se optar por cultivá-las no chão, é necessário controlar sua expansão pois elas
podem invadir regiões ao redor.

Não é preciso regar constantemente. O excesso de água pode fazer com que a raiz
apodreça.

Uma dica preciosa para cultivar a Espada de São Jorge em vasos é utilizar argila
expandida e manta bidim que auxiliam na drenagem do solo.

Adicionar areia e terra vegetal também propiciam que sua muda tenha as condições
perfeitas para crescer saudável.

Escolha as melhores plantas pendentes de sol para sua varanda
Se você não tem muito espaço no apartamento ou possui uma varanda que recebe
luz solar a maior parte do dia, uma excelente ideia é colocar plantas pendentes. Por
isso, separamos duas opções para você:



1- Batata Doce Ornamental

A batata doce ornamental é uma boa opção para aqueles que preferem plantas de
simples cultivo.

Para criar vasos pendentes bem volumosos com esta planta, é necessário podá-la
regularmente.

Suas folhas possuem uma grande diversidade de formatos e o tempo de exposição
no sol pode alterar as cores.

Uma dica preciosa para você que não tem muito espaço e quer ter uma variedade
maior de espécies é agrupá-la com outra planta.

Sim! A batata doce ornamental não se incomoda de dividir o espaço com outra
plantinha!!

As regas devem ser frequentes, mas sempre seguindo aquela dica básica: verifique
se a terra está árida antes de molhar.

Em resumo, a batata doce ornamental marca bastante pontos no quesito
resistência. Tanto em relação à exposição ao sol, como em relação à umidade e
também em relação ao solo.

Mas isso não dispensa os cuidados básicos. Opte por um solo rico, de fácil
escoamento e mantenha a irrigação em dia. Assim você manterá sua planta
saudável e bonita a maior parte do ano.

Outra opção excelente de planta pendente de sol é a Onze Horas. Confira algumas
dicas de como cuidar desta plantinha que dá flores belíssimas.



2- Onze Horas

É na hora mais quente do dia, onde os raios solares são mais incidentes, que essa
plantinha floresce abundantemente. Daí seu nome popular: Onze Horas.

Essa espécie com folhas suculentas requer cuidados bem básicos. E, diferente da
batata doce ornamental, ela não é indicada para compartilhar seu espaço com
outras plantas.

O solo propício para cultivá-la deve ser composto por areia e terra rica em matéria
orgânica. O ideal é dividir em proporções iguais, ou seja, metade de cada.

Sua irrigação depende muito das condições climáticas. Em épocas chuvosas é
melhor não regá-las.

Mas caso a temperatura esteja mais quente e a planta esteja recebendo a luz solar
a maior parte do dia, é indicado regá-la de uma a duas vezes na semana.

Com floração diária e que ocorre a maior parte do ano, a Onze Horas é uma
excelente opção para a ornamentação. Suas delicadas flores trarão um charme para
o ambiente.

Gostou das dicas? Comprar uma plantinha pode ser uma decisão mais difícil do que
se imagina.

Não podemos levar em consideração somente a beleza e o aspecto que ela trará
para nossa casa.

É necessário escolher com cuidado aquelas que se adequam mais ao ambiente
onde ficarão e quanto tempo disponível você terá para oferecer os cuidados
básicos.




