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Hola hermanitos e hermanitas do Ayllu!Hola hermanitos e hermanitas do Ayllu!Hola hermanitos e hermanitas do Ayllu!Hola hermanitos e hermanitas do Ayllu!    

 

Aqui se encanta um pequeno manual de instruções para criação 

dos Jardins Primitivos, si?! 

Este é um convite a todos os sembradores, veni!! Uma iniciação à 

prática da jardinagem libertária!! Vamos resgatar nossa essência 

cultivadora de Pachamama, e semear flores e alimentos orgânicos em 

locais públicos!  

Para isso precisamos lembrar de alguns cuidados para que nossas 

hermanitas verdes cresçam fortes e felizes!! 

 

1.1.1.1. O que precisaremos?O que precisaremos?O que precisaremos?O que precisaremos?    

 

●  Um recipiente. Que tal reciclar garrafas pet, galões de água, 

calçados velhos, pneus de carro...? Esta é a vez da criatividade e da 

inspiração! O importante é que estes recipientes permitam a saída 

da água da rega para não colocarmos as bichinhas para nadar! Para 

isso, fazer alguns furos de mais ou menos 0,5cm no fundo do 

recipiente, caso seja impermeável! 

●  Terra. De preferência preta! Se for tirar de algum cantinho, é 

melhor que não seja muito argilosa! 
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●  Adubo. Cocozitos e dejetos orgânicos são comiditas veneradas por 

nossas hermanitas! Pode-se comprar adubos orgânicos prontos 

em floriculturas, como húmus, mas, que tal compostarmos nossos 

resíduos orgânicos e usarmos para adubação dos jardins 

primitivos?! 

●  Semillas. Sementes crioulas de preferência!!! Estas sementes são 

variedades não contaminadas pelo agronegócio, protegidas por 

sembradores conscientes de sua importância para a biodiversidade 

de nossa Madrecita! Podem ser encontradas em trocas de sementes 

regionais! Os guardiões destas sementes, não costumam negar 

algumas semillas para hermanos sembradores! Uma outra opção, é 

a compra de sementes orgânicas em agropecuárias ou pela 

internet. As marcas BIONATUR e ISLA produzem sementes sem 

uso de defensivos e costumam ser facilmente encontradas em 

agropecuárias (principalmente Isla). Algumas plantas podem ser 

propagadas por estacas, como o alecrim, por exemplo! 

 

2. Como escolher as espécies?2. Como escolher as espécies?2. Como escolher as espécies?2. Como escolher as espécies?    

    

●  Algumas plantinhas são mais sensíveis outras mais rústicas. As 

mais rústicas, terão mais chances de sobreviver com menos 

cuidados. Vale lembrar, que existem espécies para cultivos no 
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verão, e outras para o inverno. Geralmente, atrás dos pacotes se 

encontra detalhes quanto espaçamento, época e forma de plantio, 

além de recomendações para a adubação. Aqui vai uma listinha de 

algumas espécies de fácil cultivo que podemos plantar neste verão, 

em qualquer região! 

 

○ Cebolinha 

○ Salsa 

○ Pimenta 

○ Rúcula 

○ Alecrim 

○ Hortelã 

 

Entre diversas outras hortaliças e flores, sem esquecer de verificar a 

época de plantio! 

 

3.3.3.3. Como escolher o lugar?Como escolher o lugar?Como escolher o lugar?Como escolher o lugar?    

    

●  Sooollll!!!! Tem que ser um lugar onde as verdinhas possam 

se deliciar com pelo menos 4 horitas de Sol por dia!! 

●  Não é bom deixar plantas comestíveis próximas à ruas onde 

passam muitos veículos, pois pode acumular fuligem nas 
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folhas ou frutos, porém, podemos sembrar as que não 

servirão de alimento! 

●  Um local onde costumamos passar ou que possamos visitar 

com facilidade! 

 

4.4.4.4. Mãos à obra!Mãos à obra!Mãos à obra!Mãos à obra!    

    

●  Misturamos o adubo com a terra numa proporção que fique 

entre 1 de adubo para 1 de terra e 1 de adubo para 2 de terra. 

●  Enterramos as sementes a mais ou menos 0,5cm de 

profundidade. 

●  Colocamos o recipiente no local escolhido e fazemos a 

primeira rega!! 

 

O encantamento fica à luz da inspiração... poesias e decorações! 

Podemos colocar plaquinhas/etiquetas solicitando cuidados e rega! 

Próximo à planta, podemos colocar uma garrafa com água, sinalizada 

para que as pessoas possam regar, a criançada vai se amarrar! 

 

E que de vez em sempre que pudermos, damos atenção à elas, 

verificando se estão saudáveis e se estão sendo regadas, principalmente 

nos dias muito quentes! 



Com a devoção de um sembrador à Pacham

madrecita sementes de libertação, resg

Muda Tudo!! Com alegria e inspiração!!! Daleeee!!!

 

los árboles pusieron su danza a mecer. 

el sol ha crecido por tus mágicas manos. 
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devoção de um sembrador à Pachamama, semeamos em nossa 

madrecita sementes de libertação, resgate cultural e mudança! Muda!! 

Muda Tudo!! Com alegria e inspiração!!! Daleeee!!! 

 

 

SEMBRADOR 

Carlos Pellicer 

 

El sembrador sembró la aurora  

Su brazo abarcaba el mar  

En su mirada, las montañas  

podían entrar.  

 

La tierra pautada de surcos  

oía los granos caer.  

De aquel ritmo sencillo y profundo  

melódicamente  

los árboles pusieron su danza a mecer.  

 

Sembrador silencioso:  

el sol ha crecido por tus mágicas manos.  

El campo ha escogido otro tono  

y el cielo ha volado más alto.  

ama, semeamos em nossa 

ate cultural e mudança! Muda!! 
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Sembraba la tierra.  

Su paso era bello: ni corto ni largo.  

 

En sus ojos cabían los montes  

y todo el paisaje en sus brazos. 

 

 

Com amor, Quimey Obelar. 


