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4 Erros comuns do novo jardineiro - e 
como evitá-los
Planear com antecedência para assegurar o sucesso da jardinagem.
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Muitos novos jardineiros estão a cultivar as suas próprias plantas e alimentos pela 
primeira vez, e parte do meu trabalho, como consultor de permacultura, está a guiá-
los através deste processo. Embora a maioria dos erros dos novos jardineiros sejam 
facilmente corrigidos, é claro que é sempre melhor se os conseguirmos evitar em 
primeiro lugar. Assim, hoje pensei que partilharia alguns dos erros mais comuns para 
o ajudar a evitá-los. 

Lembre-se que mesmo os jardineiros mais experientes cometerão erros, mas o mais 
importante é responder adequadamente. Desde que reconheçamos e aprendamos com 
os nossos erros, podemos sempre continuar a criar e manter jardins bonitos e 
abundantes.

https://www.treehugger.com/common-new-gardener-mistakes-how-avoid-5207393


Erro #1: Não desenhar e plantar para o seu jardim específico

Um dos erros mais comuns que observo é que os novos jardineiros seguem conselhos
genéricos sem pensar no seu próprio jardim em particular. A fim de desenvolver os 
melhores designs, fazer as escolhas certas e, em última análise, criar os jardins mais 
bem sucedidos, é crucial observar um determinado local.

Antes que os jardineiros façam escolhas importantes sobre os seus espaços, devem 
olhar para o clima, microclima, luz solar, vento, água, e solo. É necessária uma 
compreensão do lugar na escolha do(s) método(s) de cultivo certo(s) e na selecção 
das plantas certas para os lugares certos.

Muitos novos jardineiros saltam imediatamente para a criação de jardins anuais 
tradicionais. Mas cultivar os seus próprios não tem necessariamente de significar 
cultivar frutas e legumes em filas limpas em canteiros elevados ou no solo. Em certos
cenários, um método de cultivo diferente - como a jardinagem florestal, com muitas 
perenes - pode gerar rendimentos mais abundantes e proporcionar melhores 
resultados.

Desenhar e plantar para o seu jardim específico não significa apenas escolher as 
plantas certas para um lugar. Envolve também a selecção dos métodos de cultivo 
mais adequados para o local. Tirar o máximo partido dos recursos disponíveis pode 
por vezes significar pensar fora da caixa.

Erro #2: Colocar o carrinho à frente do cavalo

Outro erro que vejo frequentemente os jardineiros cometerem é apressarem-se a criar 
um jardim sem pensarem nos sistemas que devem primeiro ser postos em prática. 

Criar áreas de cultivo e semear e plantar não é o primeiro trabalho ao iniciar uma 
nova horta produtora de alimentos. É crucial, para uma horta sustentável, pensar na 
utilização a longo prazo dos recursos e na forma de criar sistemas de jardim de ciclo 
fechado.

Na minha opinião, é importante pensar em duas coisas - água e fertilidade. Em 
termos da primeira, uma gestão sensata da água deve ser considerada e integrada no 
desenho e layout da horta desde o início. Colher água da chuva, captar e armazenar 
água na propriedade em plantas e solo, e estabelecer sistemas de irrigação 
sustentáveis é crucial para um sucesso duradouro. 



Quando se trata de fertilidade, a criação de um sistema de compostagem de algum 
tipo deve ser uma prioridade máxima. Para tal, há muitas opções diferentes a 
considerar, mas todos os novos jardineiros devem visar a criação de um sistema de 
compostagem o mais cedo possível - seguramente antes de qualquer planta ser 
escolhida ou de as sementes irem para o solo.

Erro #3: Não planear com antecedência ou pensar a mais longo prazo

O planeamento antecipado não envolve apenas o entendimento do lugar, da água e da
fertilidade. Envolve também assegurar que os jardineiros pensam a longo prazo 
quando se trata de plantação e manutenção de jardins. 

É benéfico ser um pouco mais organizado, à medida que se procura estabelecer uma 
horta produtora de alimentos. Plantar e criar um plano de plantação pode ajudar os 
novos jardineiros a evitar muitos erros comuns. Pense na sementeira sucessiva, e na 
rotação de culturas, e como irá utilizar e adaptar-se às mudanças na sua horta ao 
longo do tempo.

Erro #4: Colocar todos os seus ovos num só cesto

As coisas podem (e irão!) muitas vezes correr mal num jardim. Embora haja muita 
coisa que podemos controlar, também há muita coisa que não podemos controlar. 

A diversidade é a chave. Cultivar a maior variedade possível de plantas, implementar 
plantação de companheiras, e atrair muita vida selvagem benéfica são abordagens 
diversas aos desafios que se lhe deparam. Estas podem ajudá-lo a evitar colocar todos
os seus ovos no mesmo cesto. Podem ajudar a garantir que, mesmo quando algumas 
estratégias ou plantações falham, existe uma probabilidade muito maior de algum 
sucesso.

Há muitos erros novos e específicos do jardineiro que poderíamos cobrir, claro, mas 
estes erros abrangentes podem ter o maior impacto ao longo do tempo. Por isso, estes 
são os que mais se devem esforçar por evitar.


