
Cuidados com o jardim devem ser redobrados no 
verão 

 
Durante a estação que inicia no dia 21 de dezembro, flores e plantas 

precisam de atenção especial 
 

 
 

No verão, o gramado demanda aparos com mais frequência. As roçadeiras e cortadores de 
grama STIHL são os equipamentos mais adequados para o serviço. 

 
Com a chegada do verão, as flores e plantas precisam de cuidados especiais 
para se adaptar ao período. Nessa época do ano, as altas temperaturas e a 
maior concentração de pragas podem comprometer a saúde do jardim. Além 
disso, alguns cuidados podem fazer com que ele se desenvolva ainda mais.  
 
Na estação mais quente do ano o gramado demanda maiores cuidados, com 
cortes e aparações frequentes. Para tanto, os cortadores de grama e as 
roçadeiras STIHL são os equipamentos mais indicados, pois são ergonômicos 
e realizam o trabalho com maior facilidade. A estação também é propícia para 
o corte de cercas vivas, muito comuns nas praias e em jardins. Para esse 
serviço, o equipamento mais indicado é o podador – à combustão, elétrico ou 
bateria. Já a poda das árvores deve ser deixada de lado nesta época, já que 
depois da primavera elas entram na fase de novos brotos.  
 
O efeito do forte sol sob as plantas também deve ser reparado. A posição ideal 
para o vaso é em um local no qual tenha iluminação em apenas um turno por 
dia. E se a planta murchar deve1se repensar o posicionamento. Devido à alta 



temperatura do verão, as plantas perdem mais líquido e com isto, o período 
entre uma rega e outra deve ser encurtado.  
 
As pragas são o grande problema de quem quer manter um jardim bonito e 
bem cuidado no verão, porém, se há o ataque, é porque alguma coisa não 
estava certa. Seja a iluminação, a umidade em excesso, pouca circulação de ar 
entre outros. E se for necessário um replantio de alguma muda, este é o 
período mais adequado, tendo em vista que as plantas precisam crescer e 
expandir suas raízes. Se realizada esta opção, a quantidade de água deve ser 
aumentada, e os adubos devem ser utilizados em maior quantidade.  
 
Sobre a STIHL 
A STIHL lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, com 
um mix completo de produtos de alta qualidade e durabilidade. Com produtos 
destinados aos mercados florestal, agropecuário, de jardinagem e doméstico, a 
empresa oferece uma ampla linha de ferramentas motorizadas portáteis que 
podem ser encontradas em mais de 2,4 mil pontos de venda e lojas distribuídos 
pelo Brasil. No País, a STIHL está localizada em São Leopoldo (RS), onde 
trabalham cerca de 2 mil colaboradores. A matriz do grupo fica na cidade de 
Waiblingen, na Alemanha. Reconhecida pela sua liderança tecnológica, 
inovação e qualidade de seus produtos, a empresa está presente em mais de 
160 países por meio de canais de distribuição formados por mais de 38 mil 
pontos de vendas no mundo. Para atender ao mercado global, a STIHL conta 
com unidades produtivas na Alemanha, Brasil, EUA, Áustria, Suíça e China.  

 
Porto Alegre, 17 de dezembro de 2013.  
 
Informações para imprensa: 
Greta Mello – greta@enfato.com.br – (51) 9168.9411 – Coordenação 
Vivian Schneider 1 vivian@enfato.com.br 1 (51) 8121.7063 – Coordenação geral 
Gabriel Machado – gabriel@enfato.com.br – Suporte de Atendimento 
Mariana Turkenicz – mariana@enfato.com.br 1 (51) 8121.7062 1 Direção  
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