PROPAGAÇÃO DOS CACTOS

Semeadura de cacto – com seis meses.

Cacto com seis meses. Nesta idade pode-se replantar para o individual.
Os cactos propagam-se por meio de sementes e por estacas. A semeadura
consiste no método mais fácil, no entanto os resultados demoram a
aparecer. Você pode adquirir sementes em lojas especializadas ou com
viveiristas que só trabalham com cactos.
Utilize vasos com 10 cm de diâmetro e prepare a seguinte mistura:
duas partes de terra turfosa, duas partes de areia e uma parte de vermiculite
(esse material enriquece a textura e a drenagem). Deixe uns 2 cm entre a
superfície do solo e a borda do vaso. Antes do plantio, regue o composto,
permitindo que o excesso de água drene completamente. Espalhe as
sementes de maneira homogênea e deixe à superfície do solo, sem enterrá-

las. Cubra o vaso com uma lâmina de vidro, ou com plástico auto-adesivo
(ou transparente), a fim de impedir a evaporação da água. Mantenha o
conjunto em local quente (com cerca de 27ºC). A germinação costuma
demorar de três a oito semanas para acontecer. Por isso, não se preocupe se
o vaso parecer inerte. De início as mudas não requerem muita luz. Como as
sementes podem germinar em épocas diferentes, porém, torna-se mais
seguro providenciar um pouco de luminosidade desde o começo. Quando
as mudas começam a surgir, assemelham-se a pequenas bolinhas verdes;
descubra o vaso, após 4 meses de semeadura para permitir o acesso de ar
fresco nas plantas. E quando estas plantas já estiver com aproximadamente
5 cm de diâmetro e 2,5 cm de altura e suportarem o contato manual. Uma
vez que as cactáceas apresentam crescimento muito vagaroso, pode levar
entre seis meses e um ano para as mudas atingirem tal estagio.
Durante esse período, mantenha os pequenos vasos a temperatura
ambiente, certificando-se de que recebam uma boa luminosidade e regas
corretas.
Por estacas ou brotos, corte a parte da planta deixe cicatrizar o corte
por uma semana em um local protegido sem molhar. Depois plante.

