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De acordo com as regras de uso das hortas urbanas, as seguintes substâncias e práticas são proi-
bidas. O incumprimento destas regras pode resultar na rescisão do contrato de amemdamento.

Proteção dos cultivos

O uso de herbicida é proibido. Qualquer pessoa 
que utilizar herbicida nos caminhos e praças, ou 
ao longo dos canais será sujeita a ação judicial.

Os herbicidas alcançam rapidamente a água 
subterrânea. 

Além dos herbicidas, é proibido o uso de qual-
quer pesticida químico-sintético!

As toxinas matam os animais, poluem nossa 
água subterrânea e água potável e prejudicam 
nossa saúde.

Solo e fertilizante

É proibido o uso de fertilizantes químico-sintéti-
cos. Além disso, não utilize estrume de galinha e 
guano na horta.

O uso de compostos e fertilizantes com baixo 
teor de fósforo (P) é suficiente. O estrume de ga-
linha bem como o guano polui o solo porque con-
tém altos teores de fósforo (P).

É proibido o uso de turfa na horta! Além disso, é 
proibido trazer de fora solos que contêm turfa.

A extração de turfa destrói as paisagens precio-
sas. O lugar da turfa não é a horta. Para melho-
rar o solo e as misturas de solo, nós utilizamos o 
composto.

Não utilize um cultivador rotativo. Os cultivadores rotativos matam as minhocas e 
destroem o solo.

Proteja a natureza e o meio ambiente!

Não queime os resíduos. O incumprimento é pu-
nível por lei e será comunicado à polícia.

Descarte os resíduos por meio do serviço de co-
leta de lixo (utilizando um saco «Züri-Sack»).

Não utilize cinzas da churrasqueira como com-
posto e não as espalhe sobre a horta.

As cinzas contêm metais pesados e seu lugar  
no lixo doméstico. Utilize somente madeiras  
ou carvões naturais na churrasqueira (nunca  
resíduos de madeira!).

Não descarte qualquer material escavado, pe-
dras ou outros resíduos produzidos na horta 
fora da horta ou na floresta.

Utilize a maior quantidade possível na mesma 
horta, ou descarte-o por meio do serviço de co-
leta de lixo.

Não utilize nas hortas espécies não nativas 
como solidago canadensis, buddleja,  
laurocerasus, erigeron anuus, ambrosia, fallopia 
japonica, cotoneaster e juniperus. 

As plantas não nativas e problemáticas estão 
substituindo as plantas nativas. Remova-as 
completamente antes que se propaguem, e des-
carte-as por meio do serviço de coleta de lixo. 
Não utilize estas espécies no composto! Algu-
mas transmitem perigosas doenças das plantas. 

Não utilize plantas de folha perene. Também é 
proibido o uso de thuja, cipreste, chamaecypa-
ris, laurocerasus, bambu, etc.

Estas plantas não possuem nenhum valor para a 
biodiversidade e os animais da horta.

As seguintes práticas são proibidas nas 
hortas urbanas da cidade de Zurich

Eu respeito a natureza  
e o meio ambiente  
na minha horta.  
Pontos essenciais:



Medidas simples  
para o sucesso – A  
Pirâmide de Sucesso  
para a Jardinagem  
Orgânica:

Para mais  
informações sobre  
a jardinagem  
orgânica, visite: 
stadt-zuerich.ch/
biogartenwissen

Soluções caseiras e organis-
mos benéficos: extratos, chás, 
sabonetes suaves, soro, nemató‑
deos, bacillus thuringiensis.

Controle de pragas: Promova habitats  
para organismos benéficos, remova  
pragas, coloque armadilhas, use telas  
de proteção para plantas.

Cuidados com as plantas: Escolha variedades 
resistentes, plante cultivos mistos, observe um 
distanciamento correto, utilize extratos fermenta‑
dos de plantas e pós de rocha.

Cuidados com o solo: Trabalhe manualmente, utilize com‑
posto, sache com frequência, cubra o solo com cobertura  
vegetal e estrume. Utilize somente pequenas quantidades de 
adubo orgânico com nitrogênio (N) e potássio (K).

Somente em caso de 
emergência: Usar agen  ‑ 
tes biológicos de modo  
adequado e bem orientado.

O método de cultivação utilizado 
nas hortas urbanas da cidade de 
Zurique é orgânico e próximo à  
natureza. 

Você concordou com isso  
quando assinou o contrato de 
amemdamento!

O uso de hortas orgânicas faz bem 
para a saúde, a natureza e o meio 
ambiente.

Verduras, frutas e flores crescem 
bem com a utilização de métodos 
simples e naturais. Além disso, ao 
usar estes métodos protegemos  
o solo e as águas subterrâneas, 
sendo eles a base de nossa  
existência.

É mais fácil trabalhar juntos: é di‑
vertido observar, trocar ideias e 
aprender uns dos outros!


