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Mudas - Como Plantar

Alguns Motivos Para se Plantar Árvores
Proteção e Abrigo da Fauna – As árvores fornecem alimento e abrigo
para a fauna terrestre, aérea e aquática. Seus frutos, folhas e
sementes alimentam uma infinidade de organismos, representando
parte da base da cadeia alimentar. Seus galhos, raízes e caules são
utilizados como tocas e ninhos por aves, peixes, mamíferos, répteis,
etc. Hoje existem diversas espécies de árvores em extinção, as quais,
por sua vez, podem desequilibrar algumas relações ecológicas
existentes no meio.
Aspectos Paisagísticos – Na paisagem, as árvores representam um
elemento que além de beleza, transmitem sensação de bem-estar pelo
fato de estarmos olhando para um local onde existe a preocupação de
preservar-se o meio ambiente. O convívio harmônico com o meio, hoje é
uma necessidade. Quem o pratica demonstra inteligência. Apesar de
nos parecer claro, poucas pessoas conseguem compreender a
importância de se preservar a natureza. Aqueles que moram nas
grandes cidades bem sabem quanta falta faz a presença da natureza
em nosso dia-a-dia. Não podemos deixar que ela se acabe para só então
passar a sentir o quanto é importante.
Aspectos Climáticos – As árvores influenciam diretamente no clima
através de diferentes formas. Tanto podem amenizá-lo em escala local
sombreando vias públicas, quanto podem agir de forma mais ampla,
mantendo a umidade do ar mais alta. As árvores também influenciam
no clima através das trocas gasosas que realizam com o meio onde
capturam alguns gases e liberam outros. No processo da fotossíntese,
as plantas retêm gás carbônico (gás que contribui com o efeito estufa)
e liberam oxigênio (o gás que respiramos). As árvores também
influenciam no ciclo da água, ajudando a regular seu movimento dentro
do ambiente. Sem as matas, por exemplo, os lençóis d’água não são
abastecidos e muitas nascentes secam.

4° Passo – Depois que a cova estiver pronta, devemos molhar a
muda mais uma vez para que o torrão de terra não se
desmanche na hora do plantio. Rasga-se o saquinho e coloca-se a
muda dentro do buraco. A base da muda deve ficar 1 centímetro
abaixo do nível do solo. Jogamos terra dentro da cova
preenchendo-a por inteiro. Com as mãos, forçamos a terra em
volta do torrão para que ela não fique tão solta. Devemos tomar
cuidado para não cortar a mão, sendo aconselhado o uso de luva
grossa no caso do local ter qualquer tipo de material enterrado
como entulho ou lixo.
5° Passo – Depois de plantada, a muda deve ser regada
freqüentemente, principalmente no período seco do ano, se
possível sempre na parte da manhã. É importante também que
uma proteção seja colocada na muda. Esta consiste em três
estacas (maiores que a muda em altura) que são fincadas a sua
volta, nas quais colocamos dois fios de arame formando um
cercado. Deve-se também fazer a limpeza periódica em torno da
muda (coroamento), a fim de que a água infiltre com facilidade
naquele local.

Como Produzir Suas Mudas
Em primeiro lugar, devemos saber que as diferentes variedades de
árvores florescem, frutificam e soltam suas sementes em diferentes
épocas. Se quiseremos produzir mudas de determinada árvore, devemos
ficar atentos para o período em que está liberando suas sementes. Assim
como existem flores com diversas aparências, também existem sementes
com as mais variadas formas. Devemos prestar bastante atenção no
momento em que os frutos começam a se abrir para que possamos
encontrar suas sementes ainda na árvore, sem confundí–las. É muito mais
fácil pegá-las antes de sua queda, pois depois costumam se espalhar,
dificultando assim sua coleta.

1° Passo – Após coletar as sementes, devemos
preparar os recipientes onde irão germinar. Tais
recipientes tratam-se de saquinhos com terra pura
(sem adubo). O saquinho a ser usado deve ser de
cor escura (de preferência preto), com vários furos
para deixar o excesso de água sair. Estes furos
devem ser feitos tanto dos lados quanto em baixo
dos saquinhos. Podem ser utilizadas também
caixinhas de leite longa vida, neste caso, estas
devem ser bem lavadas além de furadas.

2° Passo – O próximo passo é enterrar a
semente dentro do saquinho. Uma em cada basta,
pois a maioria delas germina muito fácil. Quanto
menor for ela, menos terra devemos colocar em
cima. Sementes grandes, podem ser cobertas com
meio centímetro de terra. Para sementes pequenas,
somente uma fina camada basta para que ela seja
coberta e assim permaneça até que germine

3° Passo – A seguir, deve-se colocar os saquinhos
num local onde se bata sol nas partes da manhã ou da
tarde. O sol das horas mais quentes do dia não é bom
para as plantinhas novas. Elas crescem melhor em
locais onde a luz é filtrada como de baixo de uma
árvore, por exemplo.

4° Passo – Estando os saquinhos em locais
propícios, devemos regá-los uma vez por dia, de
forma que a terra fique úmida, nunca encharcada.
O encharcamento da terra pode apodrecer as
sementes. O tempo que cada semente leva para
germinar varia de espécie para espécie, podendo
algumas germinar em duas semanas, outras em
um mês ou ainda em seis meses.

5° Passo – Quando as mudas atingirem de 30 à 40
centímetros, já estarão boas para irem para o solo.
Não há problema em deixá-las mais tempo no
saquinho, só devemos tomar cuidado para que não
fiquem grandes demais, pois suas raízes podem
começar a se embolar dentro do saco, afetando seu
desenvolvimento. Se quisermos deixar a muda crescer
mais um pouco, devemos colocá-la num saco maior.

6° Passo – Após da semente nascer a muda,
devemos regá-la uma vez por dia quando não
chover, continuando atentos para não exagerar na
quantidade de água pois o encharcamento da terra
pode levar ao apodrecimento das raízes.

Como Plantar Suas Mudas
1° Passo – A primeira etapa a se cumprir é escolher um local
adequado ao plantio. Para isso, deve-se levar em conta
principalmente o tamanho da árvore quando adulta. Muitas
espécies podem causar problemas quando plantadas em calçadas
ou próximo às casas, devido a suas grandes raízes e copas. Por
esses e outros motivos, devemos pesquisar com qual variedade
de árvore estamos lidando, inclusive para que no futuro não
tenhamos que ver nossa árvore sendo cortada por estar
atrapalhando alguém. Existem árvores que podem ser plantadas
sob as mais variadas situações, é só questão de pesquisar.

2° Passo – Após definir o local e qual árvore será plantada,
devemos limpar a área, retirando todo mato que o estiver
cobrindo. A área deve permanecer sempre acessível de forma
que a manutenção da muda possa ser feita de tempos em
tempos.

3° Passo – A próxima etapa é a abertura da cova que pode ser
feita com uma cavadeira, com um enxadão ou uma pá. A cova
deve ser um pouco maior que o saquinho da muda, tanto em
largura quanto em profundidade. Devemos deixar o fundo da
cova bem fofo para facilitar o crescimento das raízes no início.

Proteção dos Recursos Hídricos - Todo reservatório ou curso d’água
deve ter a cobertura arbórea apropriada as suas margens. Esta
cobertura além de proteger a água contra o ser humano que costuma
jogar todo tipo de lixo dentro dos rios, ainda ajuda a preservar suas
características originais, mantendo o ambiente mais natural. O mesmo
acontece com as nascentes onde a ausência de mata a sua volta faz com
que a terra dos barrancos seja carreada, soterrando os olhos d’água.
As matas também auxiliam na preservação de um precioso recurso
hídrico: os lençóis d’água ou lençóis freáticos. Estes reservatórios
subterrâneos armazenam grande parte da água potável existente no
planeta. As matas permitem que a água infiltre no solo e reabasteça
esses reservatórios. No leito dos rios, além de fornecerem alimentação
e habitat para os animais, as árvores também agem como uma espécie
de filtro, impedindo que os agrotóxicos utilizados nas fazendas
próximas cheguem ao rio através do escoamento da água da chuva.

Proteção do Terreno – As árvores protegem o solo de um processo
muito comum hoje chamado erosão. A erosão pode modificar o terreno
afetando não só o local sem vegetação, mas também áreas a sua volta
ou mesmo distantes. Como exemplo podemos citar o leito de um rio
onde não existe mata. As chuvas levam grande quantidade de terra do
barranco para dentro do leito. Com isso o rio fica mais raso e na época
das chuvas transborda com mais facilidade. Os principais prejudicados
são aqueles que tem sua casa nas proximidades, a qual pode ser
inundada pela água da cheia, gerando prejuízos materiais e para a saúde.
Esse problema torna-se mais complicado quando pensamos que a terra
levada ao rio em determinado ponto pode se acumular quilômetros
abaixo, é um problema para se tratar de nascente à foz.

