Cozinha Fácil

Como cultivar brinco-de-princesa em casa; uma planta
encantadora
A linda planta em formato de pendentes, chamada brinco-de-princesa, encanta qualquer
apaixonado por flores. Dessa forma, hoje (19/10) você vai aprender como cultivar brinco-deprincesa em casa aqui no Lar Doce Lar.
Primeiramente, você terá em casa uma flor que conta com uma extensa gama de cores e
combinações e também formatos. Seus ramos podem ser criados como flores simples, duplas
ou semi-duplas.
Nesse sentido, o ideal é inserir as flores em cestos ou vasos suspensos, dando um toque de
cor e delicadeza na sua casa.

Como cultivar brinco-de-princesa em casa

Com diversidade de formato e cores, o brinco-de-princesa complementa sua decoração. /
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Para melhor entender como cultivar brinco-de-princesa em casa, preparamos aqui alguns itens
aos quais você deve ficar atento no momento do plantio:
Luz
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O brinco-de-princesa gosta de luz brilhante, mas não deve ficar diretamente no sol. Ou seja,
considere manter sempre as raízes úmidas e frescas.
Água
O solo dessa planta precisa ficar sempre úmido. No entanto, a raiz seca pode causar a morte
da planta. Mantenha sempre a flor fresca e regada. Depois, com a floração em andamento,
pode diminuir a água.
Temperatura
Ao aprender como cultivar brinco-de-princesa em casa, você saberá que a planta cresce em
torno de 21 graus celsius. Logo, deixar ela em um tempo quente não é recomendado.
Solo
O solo deve ser bem drenado e rico em fertilizantes. Ou seja, durante o crescimento, fertilize
muito.
Propagação
Para uma fácil propagação, corte as pontas das folhas. Use um hormônio de enraizamento
para melhores resultados.
Depois, com a retirada das mudas, coloque elas em local iluminado e com muita umidade.
Lembre de manter o solo sempre úmido, mas nunca acharcado. Logo, um novo crescimento de
surgir em algumas semanas no máximo.

Evite problemas na plantação
Finalmente, para evitar problemas com fungos e pragas na plantação, tome cuidado para as
folhas não tocarem sujeiras.
Também, as moscas brancas podem ser um problema em como cultivar brinco-de-princesa em
casa. Assim, trate a presença desse inseto logo na primeira aparição.
Nesse sentido, para localizar o animal é fácil, basta buscar por teias brancas na planta, se
encontrar, pulverize-as.

Veja como fazer um BOLINHO DE CHUVA DE CENOURA perfeito, sequinho
e crocante!
Bolinho de chuva é sucesso entre as crianças. E, quando estão em casa, sempre querem
comer coisas gostosas! Então, aproveite para aprender a fazer esta receita fácil de bolinho de
chuva de cenoura delicioso e saudável, uma receita do Chef Fernando dos Santos, do Clube
da Coxinha, e que fica pronto em 15 minutos. Esta receita rende aproximadamente 25
bolinhos.
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