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NOSSAS 
MUDAS
Olá! 

Este catálogo é para você, que ama plantas 
e se preocupa com a preservação do meio 
ambiente, tanto quanto a gente! 

Aqui, você vai conhecer algumas espécies, 
que são cultivadas nos viveiros da Kinross em 
Paracatu, e se destinam ao nosso Programa 
de Doação de Mudas, além das ações de 
revitalização e recuperação de áreas. 

Por meio da doação de mudas, buscamos 
promover a conscientização ambiental nas 
comunidades e a valorização da flora do 
Cerrado.

Então, se liga em nosso Programa de 
Doação de Mudas. A cada mês, a ação 
percorre um bairro da cidade, distribuindo 
mudas de plantas ornamentais, árvores 
frutíferas e espécies nativas, além  
de dar muitas dicas de como cuidar  
de suas “verdinhas”.

Confira nosso catálogo e veja qual muda 
você vai poder chamar de sua.

Afinal, quem planta uma árvore  
semeia esperança!
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A acerola, azerola, cerejeira-do-pará, cerejeira-
de-barbados ou cerejeira-das-antilhas é o fruto da 
aceroleira, uma árvore da família das Malpighiáceas 
que pode atingir até 3 metros de altura. 

Rica em vitaminas A, B1, B6 e C, e sais minerais 
como fósforo, ferro, potássio, magnésio e cálcio, 
a acerola ajuda a prevenir doenças. 

ACEROLA
Malpighia emarginata

Plantar e manter em local 
ensolarado ou em vasos 

Época de poda: uma vez por ano, no inverno
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: frequente, com compostos 
orgânicos, que contribuem para que os frutos 
fiquem maiores e a árvore mais produtiva
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A amora é o fruto da amoreira silvestre ou 
Silveira, uma planta medicinal de porte médio, 
que pode atingir de 4 a 12 metros de altura.

Com propriedades anti-inflamatórias e 
antioxidantes, suas folhas são muito usadas no 
preparo de remédio caseiro para o tratamento 
da osteoporose e das cólicas menstruais.

AMOREIRA
Morus

Plantar e manter em local ensolarado

Época da poda: no inverno, principalmente 
no início da estação
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: simples, com a 
utilização de húmus e fosfato
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Bastante resistente, a aroeira é uma planta de 
porte médio, que pode chegar a 8 metros de altura.

Conhecida como aroeira vermelha,  
aroeira-da-praia, aroeira mansa ou corneíba, a 
aroeira pode ser usada no preparo de remédios 
caseiros para tratar doenças sexualmente 
transmissíveis e infecções urinárias. Também pode 
ser cultivada em vasos, pois é bem ornamental.

AROEIRA
Astronium Fraxinifolium

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: não é necessário podar
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: use adubo orgânico
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O baru ou cumbaru é o fruto do baruzeiro, árvore 
nativa do Cerrado brasileiro. Esta espécie está 
ameaçada devido à extração predatória de madeira.

Planta imponente, de copa densa, alcança mais  
de 20 metros de altura e seu tronco chega 
a 70 cm de diâmetro. 

A castanha do baru é muito apreciada pelo sabor 
agradável parecido com o amendoim.

BARU
Dipteryx alata

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: controlada, no outono
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: com nutrientes orgânicos
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O cacau, fruto do cacaueiro, é originário das 
florestas tropicais da América Central e do Sul. 
A árvore atinge de 6 a 12 metros de altura e se 
adapta bem em regiões úmidas e quentes.

Das amêndoas secas, torradas e moídas do 
cacau se extrai a principal matéria-prima do 
chocolate, além de outros produtos, como o 
cacau em pó, o óleo e a manteiga de cacau. 

A polpa de sabor adocicado pode ser consumida 
ao natural, em sucos, geleia, sorvetes e licores.

CACAU
Theobroma cacao

Plantar em manter em local ensolarado, 
com solo de boa drenagem

Época de poda: de manutenção com a retirada 
dos ramos doentes, secos ou malformados M
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: compostos naturais
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A cajazeira é uma árvore da família 
das anacardiáceas. 

Chega a medir até 25 metros de altura, tem flores 
aromáticas e pode ser plantada em quintais e sítios. 

Seus frutos (drupas) são alaranjados, de polpa ácida, 
comestível e saudável, conhecidos como cajás. 

Rico em vitamina C e sais minerais, o cajá fica 
excelente em sucos, sorvetes, doces e compotas.

CAJÁ
Spondias mombin

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: não é necessário podar
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: o cultivo não exige 
muitos cuidados
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Popularmente conhecido como fruto do 
cajueiro, o caju é considerado um pseudofruto, 
pois o fruto propriamente dito é a castanha. 
O pseudofruto ou pedúnculo, de cor 
avermelhada, tem polpa carnuda e suculenta. 

O cajueiro atinge até 20 metros de altura e 
suas flores perfumadas atraem abelhas, sendo 
excelentes na produção de mel.

CAJU VERMELHO
Anacardium occidentale L

Plantar em local ensolarado e 
ligeiramente inclinado para evitar erosão

Época de poda: poda severa dos 
ramos em julho e agosto M
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: calcário e esterco curtido
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Também conhecido como cedro-rosa ou cedro- 
branco, o cedro é uma árvore nobre, originária da 
Mata Atlântica. Bela e de grande desenvolvimento, 
pode atingir de 20 a 35 metros de altura e seu tronco 
de 60 a 90 cm de diâmetro. É uma espécie com alto 
potencial para o reflorestamento, recuperação de 
áreas, paisagismo e plantio com fins econômicos.

A madeira avermelhada é muito usada em trabalhos 
de marcenaria, artesanato, construção civil, naval e 
aeronáutica.

CEDRO
Cedrela fissilis

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: não é necessário. 
Retire somente as ervas daninhas 
em volta do tronco M
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: com compostos naturais
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Perfeita para cercas vivas, a clúsia é um 
arbusto de crescimento rápido, folhas 
brilhantes e flores brancas e delicadas.

A clúsia deve ser cultivada a sol pleno, ou seja, 
sua exposição ao sol deve ser de, no mínimo,  
7 horas ao dia. Em vasos ornamentais, o 
cultivo deve ser feito à meia-sombra (mínimo  
3 horas de sol, por dia).

CLÚSIA 
Clusia fluminensis

Plantar e manter em local ensolarado 
ou meia-sombra, se cultivada em vaso

Época de poda: final de setembro e sempre 
que precisar para manter o formato arbustivo
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: frequente, principalmente 
depois do inverno
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Gonçalo-alves é uma árvore rústica brasileira  
de porte médio, da família das Anacardiaceae. 

Pode atingir entre 8 e 12 metros de altura, 
com tronco reto e cilíndrico de 60 a 80 cm de 
diâmetro. No outono, suas folhas mudam de cor, 
do verde intenso para laranja claro vibrante. 

É conhecida por sua ação anti-inflamatória no 
tratamento de reumatismo infeccioso. Pode ser 
plantada em jardins, praças e nas calçadas.

GONÇALO
Astronium fraxinifolium

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: não é necessário podar
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: de preferência 
com compostos orgânicos
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A goiaba é o fruto doce e perfumado da 
goiabeira. Tipicamente tropical, o arbusto ou 
árvore dessa espécie é considerado de pequeno 
porte, já que pode atingir até 9 metros de altura. 

Apresenta tronco tortuoso, com casca lisa que, 
ao envelhecer, se desprende em finas lâminas 
de cor castanha. Suas folhas têm coloração 
verde clara.

GOIABA
Psidium guajava

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: a cada seis meses
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: de preferência 
com compostos orgânicos
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A graviola, também conhecida como guanabano  
ou guanábana, é originária das Antilhas.

De porte pequeno, a gravioleira atinge de 4 a 6 
metros de altura. Seus frutos chegam a pesar 8 kg, 
são bastante aromáticos e sabor agradável.

Muito nutritiva, a graviola é usada no tratamento 
alternativo contra doenças. Também pode ser 
consumida ao natural, em sucos, sorvetes e doces.

GRAVIOLA
Annona muricata

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: para limpeza 
das folhas secas após a colheita 
dos frutos, entre maio e outubro M
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: esterco curtido ou qualquer 
outro tipo de material orgânico
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Hibiscus ou Hibisco é um gênero de plantas 
que agrupa cerca de 300 espécies de cores 
vivas e folhas exuberantes, inserido na 
família das Malvaceae. 
Excelente para cerca viva ou ornamentação, 
sua floração acontece no verão. Também 
pode ser cultivado em vasos. 
Possui propriedades medicinais e suas flores 
são usadas em chás que ajudam a manter a 
saúde e a melhor qualidade de vida. 

HIBISCO
Hibiscus

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: de maio a agosto

M
ei

o 
Am

bi
en

teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: não use fertilizantes químicos, 
prefira material orgânico, como estrume 
curtido e compostos
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O Hibisco Rajado pode ser encontrado 
em diversos tons que vão do branco ao 
vermelho intenso e folhas exuberantes. 

Excelente para cerca viva ou para 
ornamentação, sua floração acontece  
no verão. Também pode ser plantado  
em vasos.

HIBISCO RAJADO
Hibiscus

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: de maio a agosto
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: não use fertilizantes químicos, 
prefira material orgânico, como estrume 
curtido e compostos
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Facilmente encontrado em ruas e nos jardins,  
o ipê-mirim é uma arvoreta bastante ramificada, 
que pode alcançar de 4 a 6 metros de altura. 

É uma espécie com muitas flores tubulares, 
amarelas e exuberantes, muito parecidas com  
as do Ipê-amarelo. 

Não precisa de cuidados especiais para florescer 
o ano inteiro.

IPÊ-MIRIM
Tecoma stans

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: de maio a agosto
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: use adubo 
orgânico (esterco) curtido
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De crescimento bem rápido em regiões livres de 
geadas (em dois anos ela atinge 3,5 metros), o 
ipê rosa pode chegar a 35 metros de altura. 

Floresce de junho a agosto e suas flores se 
destacam pelas cores e pela beleza. 

Uma curiosidade sobre essa árvore é que suas 
flores atraem pássaros, como o beija-flor, e as 
abelhas, importantes na polinização.

IPÊ ROSA
Handroanthus heptaphyllus

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: no começo, podar os galhos 
laterais para que a muda cresça para cima
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: use adubo 
orgânico (esterco) bem curtido
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O ipê roxo é uma espécie que chega a ter de 20 a 
35 metros de altura e o tronco 60-80 centímetros 
de diâmetro. É ótima para arborização urbana e 
como árvore ornamental em grandes jardins.

As flores exuberantes, em forma de trombeta, têm 
coloração roxa e roseada e, raramente, branca.

Da sua casca são extraídas substâncias para uso 
medicinal, principalmente no combate às infeções 
de pele e mucosa. 

IPÊ ROXO
Handroanthus impetiginosus

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: de maio a agosto
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: use adubo 
orgânico (esterco) bem curtido
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O jacarandá mimoso é uma árvore ornamental da 
família Bignoniaceae, nativa da Argentina, Bolívia e Sul 
do Brasil. Pode chegar de 12 a 15 metros de altura, 
possui a casca fina e acinzentada, e copa arredondada.
No inverno, o jacarandá mimoso perde suas folhas e 
os frutos surgem no outono.
Na primavera, época da floração, suas flores 
perfumadas e delicadas cobrem a árvore por 
completo em cachos de tons entre lilás e azul.

JACARANDÁ MIMOSO
Jacaranda mimosifolia

Plantar e manter em local 
com bastante sol e solo fértil

Época de poda: não é necessário M
ei
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teIrrigar frequentemente, sem encharcar. 
Regar todos os dias até 15 dias após 
o plantio se não houver chuva

Adubação: esterco de curral 
ou de galinha curtido
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O jatobá-verdadeiro, jatobazeiro ou apenas 
jatobá é uma árvore da família das fabáceas. 

Pode alcançar 40 metros de altura e 2 metros de 
diâmetro, embora se tenha notícia de uma árvore 
da espécie que atingiu 95 metros na Amazônia. 

Planta muito comum no Brasil, sua casca, 
folhas, sementes, fruto e seiva são usados como 
expectorante, tônico e fortificante, graças às suas 
propriedades medicinais.

JATOBÁ
Hymenaea courbaril

Plantar na época de verão e 
manter em local ensolarado

Época de poda: no começo, podar os galhos 
laterais para que a muda cresça para cima M
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: use esterco curtido
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Jenipapo é o fruto do jenipapeiro, uma árvore 
família Rubiaceae, que chega a 20 metros de altura 
e pode ser encontrada em toda a América Tropical. 
Em guarani, jenipapo significa “fruta que serve para 
pintar”, pois do sumo do fruto verde se extrai uma 
tinta que serve para tingir a pele ou pintar as paredes. 

Rico em fibras, vitaminas sais e minerais, o jenipapo 
é indicado para grávidas e pessoas com problemas 
respiratórios.

JENIPAPO
Genipa americana

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: elimine os ramos 
doentes e secos com frequência
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teIrrigar a cada 15 dias, sem encharcar

Adubação: anual, com adubos 
orgânicos e prevenção contra cupins



24

A laranja é o fruto da laranjeira, árvore da 
família rutaceae, de porte médio, copa densa e 
arredondada, que pode atingir de 5 a 15 metros 
quando adulta. 

O fruto, de formato alongado, polpa suculenta 
e sabor cítrico, é muito usado no preparo 
de sucos, geleias, compotas, complemento 
alimentar de atletas e crianças e outras receitas. 

LARANJA PERA RIO
Citrus Sinensis

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: de maio a agosto, 
em anos alternados
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: com adubo orgânico, 
na primavera
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O termo “mamão” é utilizado para identificar 
o fruto mais alongado e adocicado. Já o termo 
“papaia” identifica o fruto mais arredondado. 

Frutos do mamoeiro, ambos possuem casca 
macia, amarela ou esverdeada. A polpa é 
doce, sua cor varia do amarelo-pálido até o 
laranja e são amplamente consumidos pelos 
brasileiros.

MAMÃO
Carica papaya

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: não é necessário podar
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: você pode adubar com torta de 
mamona ou esterco de galinha ou bovino
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Conhecida como a rainha das frutas tropicais, a 
manga é o fruto da mangueira, árvore pertencente 
ao gênero Mangifera, que pode atingir uma altura 
entre 35 e 40 metros de altura e copa com raio de 
aproximadamente 10 metros. Necessita de solos 
férteis e irrigados para se desenvolver. 

A fruta originária da Ásia, mais especificamente 
da região que vai do leste da Índia às Filipinas, 
foi introduzida no Brasil pelos portugueses e se 
adaptou muito bem. É rica em vitaminas A e C, 
fibras e outros nutrientes.

MANGA
Mangifera Indica

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: podar os galhos laterais 
para que a muda cresça para cima M
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: use esterco bovino
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De sabor doce e levemente ácido, aroma forte e casca 
grossa de cor laranja, a ponkan é o fruto da planta 
Citrus reticulata, de onde vem a maioria das tangerinas. 

Amplamente cultivada no Brasil, a árvore pode atingir 
até 5 metros de altura.

Importante fonte de vitamina C, cálcio, fósforo e fibras, 
a ponkan possui propriedades anti-inflamatórias que 
ajudam a prevenir gripes e resfriados.

MEXERICA PONKAN
Citrus reticulata

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: na época mais seca 
do ano, após a colheita dos frutos M
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Irrigar com frequência, sem encharcar. 
Nos primeiros 45 dias, até o enraizamento 
da planta, regue duas vezes por semana

Adubação: esterco de curral bem curtido
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Madeira nobre de tom rosado e castanho-avermelhado, 
o mogno pode ser empregado em movelaria, uso 
ornamental, construção civil e naval, entre outras 
finalidades. 
O mogno africano foi introduzido no Brasil como 
alternativa à produção de madeira e, por consequência, 
o controle do desmatamento de nossas florestas nativas. 
Em ambientes naturais, são árvores de porte grande, 
alcançando de 40 a 50 metros de altura e 2 metros de 
diâmetro.

MOGNO
Khaya ivorensis

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: quando a muda atingir 
1,5 metro, podar os galhos laterais para 
que a muda cresça para cima M
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teIrrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: use adubo 
granulado equilibrado
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A murta, também conhecida por Murta-de-cheiro, 
Dama-da-noite, Jasmim-laranja, Murta-da-índia, 
Murta-dos-jardins é uma árvore perenifólia (que 
não perde as folhas), de copa muito ramificada, 
densa e em forma de globo, com tronco canelado. 

Pode atingir de 5 a 7 metros de altura e é nativa 
no Sul da Índia, sendo muito usada como cerca 
viva e na arte do bonsai, principalmente pela 
facilidade de cultivo e por suas flores delicadas e 
muito perfumadas.

MURTA
Murraya paniculata

Plantar e manter em local ensolarado 
ou à meia-sombra

Época de poda: podar para modelar, 
preferencialmente na primavera M
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: mantenha o solo 
enriquecido com matéria orgânica
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O oiti pode atingir entre 8 e 15 metros 
de altura, oferecendo áreas de sombra 
avantajadas e, consequentemente, 
conforto bioclimático. A casca do 
fruto é verde, mesmo quando maduro, 
e fica amarelo-escuro quando seca.

A planta é conhecida por sua elevada 
ação analgésica.

OITI
Licania tomentosa

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: podar para modelar, 
preferencialmente na primavera M
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: mantenha o solo enriquecido 
com material orgânico e esterco bovino
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Existem várias espécies de paineira no Brasil, quase 
todas do gênero Ceiba, da família Malvaceae. A mais 
conhecida é a nativa das florestas brasileiras e da Bolívia. 

A árvore chega a medir até 20 metros de altura e suas 
flores são grandes, de cor rosada com bordas brancas. 

Os frutos são esverdeados e quando se abrem 
expõem as sementes com fibras finas e brancas, 
chamadas painas, que podem ser aproveitadas no 
preenchimento de travesseiros.

PAINEIRA
Ceiba speciosa

Plantar e manter em local ensolarado, a mais 
de 5 metros de distância de construções

Época de poda: não é necessário
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: com esterco de curral
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A palmeira leque é uma espécie de pequeno porte, 
que dificilmente ultrapassa os 3 metros de altura. 

É uma planta ornamental de folhagem 
estonteante, na cor verde brilhante, com margem 
denteada, como se fosse um leque grande.

Tem crescimento lento, sendo mais conhecida e 
utilizada para decorar ambientes internos bem 
iluminados.

PALMEIRA LEQUE
Licuala grandis

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: retirar 
apenas as folhas secas M
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: use composto orgânico
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Originária da China e da Índia, a pata-de-vaca 
é uma árvore largamente usada na arborização 
urbana no sul e no sudeste do Brasil.

Apresenta porte médio, alcançando de 6 a  
12 metros de altura, mas raramente passa de 
10 metros. Suas flores são grandes e exóticas, 
geralmente brancas.

Por suas propriedades consideradas medicinais, 
no Brasil, é conhecida popularmente como 
remédio natural para diversos males.

PATA-DE-VACA
Bauhinia variegata

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: final do inverno quando 
são retirados ramos e folhas secas M
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: mantenha o solo 
enriquecido com material orgânico
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Este arbusto de folhas douradas surgiu de uma 
mutação da violeteira e sua popularização foi um 
verdadeiro fenômeno no paisagismo brasileiro. 

Ao contrário de outros arbustos tradicionais, o 
pingo-de-ouro tem crescimento muito rápido 
que, aliado à cor de um amarelo vibrante, é o 
grande responsável por sua larga utilização para 
realçar jardins e canteiros. 

PINGO-DE-OURO
Duranta erecta aurea

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: sempre que necessário
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Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: é importante que o solo 
seja enriquecido com matéria orgânica
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É uma árvore de 4 a 6 metros de altura.  
A pinha se originou pelo cruzamento da 
cherimoya com a atemoya.  

Conforme o desenho do exterior, pode receber 
diferentes nomes ou tipos, mas há poucas 
variedades selecionadas.

A fruta-pinha é bastante delicada e, quando ao 
natural, se estraga facilmente se não for consumida 
logo. É excelente no preparo de sucos e sorvetes.

PINHA
Annona squamosa

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: ao atingir 1,5 metro, retire os galhos 
laterais para que a planta cresça para cima. Depois de 
já formada, faça a poda de galhos secos e o excesso 
de folhas para deixar o interior da copa mais arejado. M
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Adubação: substrato composto por esterco 
bovino é uma boa opção



36

Nativa da Pérsia, a romã foi domesticada no Irã por 
volta de 2000 anos antes de Cristo. A romãzeira é 
uma arvoreta que atinge de 2 a 5 metros, tronco 
acinzentado e ramos avermelhados quando novos.
No Mediterrâneo, há muito se tornou uma fruta  
comercialmente interessante.
Sua polpa é ótima na preparação de sucos, 
aperitivos e sobremesas. Também é bastante usada 
na medicina e como fruto da sorte no Ano Novo. 

ROMÃ
Punica granatum
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Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: nos meses de inverno

Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: use adubo orgânico



37

O saboeiro é uma árvore que chega a atingir  
8 metros de comprimento. É tóxica para  
o organismo humano e se destaca pelo  
sabor amargo. 

Os frutos liberam substâncias saponáceas que 
podem ser usadas em substiuição ao sabão 
convencional. Para liberá-las, os frutos são 
colocados em água fervente por curto período  
de tempo.

SABOEIRO
Sapindus saponaria
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Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: evitar podar

Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: use adubo natural
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Árvore de porte majestoso, o tamarindeiro 
alcança até 25 metros de altura. 
Com um elevado valor nutricional, o 
tamarindo é rico em vitaminas e minerais. A 
polpa tem 98% de ácido tartárico e açúcares 
solúveis, além de pectina, ácidos orgânicos, 
vitaminas B e C e betacaroteno.
As folhas contêm fósforo, potássio, cálcio, 
magnésio, vitamina C e betacaroteno.
As sementes são ricas em proteínas e minerais 
como cálcio, fósforo, potássio e magnésio.

TAMARINDO
Tamarindus indica

Plantar e manter em local ensolarado

Época de poda: só podar galhos secos e 
aqueles que se inclinarem para dentro da copa

Irrigar constantemente, sem encharcar

Adubação: use esterco de gado bem curtido
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PLANTAR 
SUA MUDA
Siga o passo a passo para que sua muda cresça 
forte e saudável.

ÁRVORES, ARBUSTOS 
E ESPÉCIES FRUTÍFERAS
• Abrir uma cova com 40 cm x 40 cm x 40 cm. 
• Se o solo for muito ruim, impermeável ou 

empedrado, abrir a cova com  
60 cm x 60 cm x 60 cm.

• Preencher com terra vegetal adubada 
(ver informações a seguir).

• Retirar a muda da embalagem segurando pelo 
torrão e colocar na cova com cuidado. 

• Regar abundantemente, atingindo no mínimo  
40 cm de profundidade.

Adubação 
• Esterco bovino curtido de curral: 2 litros
• NPK (10-10-10): 250 gramas
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COMO 
PLANTAR 
SUA MUDA
ESPÉCIES ORNAMENTAIS
• Abrir uma cova com 20 cm x 20 cm x 20 cm.
• Preencher com terra vegetal adubada  

(ver informações a seguir).
• Retirar a muda da embalagem segurando pelo 

torrão e colocar na cova. 
• Regar abundantemente, atingindo 20 cm de 

profundidade, no mínimo.

Adubação
• Esterco bovino curtido de curral: 2 litros
• NPK (10-10-10): 100 gramas

Importante: misturar os adubos com o solo 
retirado da cova para preencher o espaço após 
colocar a muda.

Rega
A quantidade de água para regar sua muda 
varia de espécie para espécie e de estação 
para estação. O excesso de água pode ser tão 
prejudicial quanto a falta de rega adequada. 
Durante fase de consolidação da muda, é 
aconselhável regar diariamente, de preferência 
nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, 
quando o sol é menos intenso.
A periodicidade da rega varia de acordo com 
a época do ano: intensa no período de seca e 
dispensável nos dias de chuva.
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