CROTALÁRIAS MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA
RESIDÊNCIAS ACOMPANHADO DE UM
PROJETO ESPECIAL PARA CONDOMÍNIOS.
BAIXE GRATUITAMENTE NESTE SITE:

www.kikoweb.com.br

COMO PLANTAR AS CROTALÁRIAS: BREVIFLORA,
OCHROLEUCA, JUNCEA E SPECTABILIS...
*
2 A 3 Centímetros de profundidade, "enterradas", sendo 2 ou 3 sementes em
cada buraco, desta forma pode ser em vasos também.
Em áreas maiores, quintal e terrenos, da mesma forma acima, só com a
diferença de plantar a cada 15 Centímetros de espaço, mais 2 ou 3
sementes.
Em áreas abertas, é necessário que uma planta cresça ao lado da outra.
MOTIVO: Se der um vento forte uma apoia a outra para não quebrar ou ficar
danificadas. Portanto não se deve plantar uma longe da outra, para não correr
riscos de perder a plantação.
Germinação:
Idêntica ao feijão, plantou nasceu, 5 a 7 dias no máximo.
*
Florescimento:
*
Dependendo da terra, e dos cuidados, entre 60 a 90 dias a da espécie
“BREVIFLORA” vai florescer, E 90 á 120 dias a JUNCEA,
OCHROLEUCA E SPECTABILIS.
É uma plantinha que NÃO tem segredo.
Pois, se você jogar as sementes na terra, (A LANÇO), cerca de 50% a 75%
vão brotar logo na primeira chuva.
Muito Lindas!
As flores amarelinhas, vão enfeitar qualquer área ou jardim.
Aproveite e veja mais no nosso site:

www.crotalaria.com.br

*

MAIS DETALHES DA INTERNET SOBRE AS CROTALÁRIAS

A crotalária é uma planta leguminosa, que vem sendo conhecida por seu
diferencial em acabar com o mosquito da dengue, Zika vírus. Usada
comumente por agricultores como adubação verde e no controle de solos, a
crotalária é conhecida por sua grande capacidade de atrair as libélulas,
insetos voadores que se alimentam das larvas e também dos mosquitos
adultos AEDES AEGYPTI, (o mosquito transmissor da dengue) assim como
outros tipos de pernilongos.
Conhecida dos agricultores, por sua característica de ajudar a polinização de
lavouras como por exemplo a soja e também o maracujá, já que suas flores
atraem além das libélulas, que fazem a polinização, aumentando o volume de
frutos por pé, e também por sua grande quantidade de oxigênio que faz dela o
adubo verde ideal para lavouras e hortas, sendo que controla o nematoide nas
lavouras e também em jardins e quintais (a falta de oxigênio do solo). Bem, com
todas essas vantagens é aconselhável ter em nosso quintal ou jardim algumas
crotalárias para ajudar até mesmo no combate ao terrível AEDES AEGIPTI, e
também como adubação orgânica para as outras plantas.

Vamos agora ensinar como plantar e cuidar da
crotalária.
Passo a passo de como plantar e cuidar da crotalária
1. A crotalária prefere qualquer solo, os locais podem ser frescos ou
muito quentes que não tem problemas.
2. Faça covas de 2 cm de profundidade, e 6 cm de distância entre cada
cova. Coloque em cada cova 2 ou 3 sementes de crotalária
3. Regue diariamente na fase do nascimento da semente. Tendo o cuidado
para não deixar o solo muito encharcado.
4. A crotalária breviflora, e as outras espécies, requer os cuidados básicos
que geralmente temos com as outras plantas de nosso quintal ou jardim.

5. Com um florescimento muito rápido em media de 90 dias no máximo,
após o plantio.
6. A CROTALÁRIA “BREVIFLORA QUE É A MELHOR DE
TODAS AS ESPÉCIES PARA ATRAIR LIBÉLULAS,
MISTURADA COM MAIS 3 OUTRAS ESPÉCIES, COMO O
NOSSO PACOTÃO ESPECIAL: + JUNCEA, OCHROLEUCA E
SPECTABILIS’, SÃO AS MAIS INDICADAS CONTRA O
MOSQUITO TRANSMISSÔR DA DENGUE. VOCE TAMBÉM
PODERÁ OPTAR PELO PACOTE SEM A JUNCEA QUE
CRESCE MUITO, OU SEJA: VOCE PODE COMPRAR O
PACOTE COM AS 3 (TRÊS) MELHORES ESPÉCIES QUE NÃO
CRESCEM EXAGERADAMENTE. PROCURE EM NOSSO SITE
O “PACOTE CONDOMÍNIO”
7. Já as outras 550 espécies no mundo, pode existir algum tipo com
toxidade. As demais florescem em até 60/90 dias no máximo.
8. A crotalária, se adapta bem a seca e ao clima quente ou frio. Suporta
bem a meia sombra, se adapta com grande facilidade a pouca
luminosidade, o que torna possível seu plantio conjugado, por exemplo,
com o maracujá, em baixo de latadas. Eu não me canso de falar, que se
pelo menos 10% da nossa população brasileira, plantar crotalárias, os
mosquitos “Aedes Aegypti” não sobreviveriam neste país.

9. Com todas essas qualidades acredito ser muito importante ter em casa
alguns pés de crotalárias, para ajudar no combate aos PERNILONGOS E
MOSQUITOS QUE
TRANSMITEM A DENGUE, CHIKUNGUNYA E O TERRÍVEL ZIKA
VÍRUS. Assim como na melhoria do solo. Desde que tenhamos os
cuidados necessários, com qual espécie de crotalária estamos plantando,
para não intoxicar os animais domésticos, que podem ingerir algumas das
folhas ou flores da crotalária em seu quintal. Por estas dignas razões, eu
recomendo as legítimas crotalárias breviflora, Juncea, Ochroleuca Africana
e Spectabilis.

10 – A crotalaria é sem duvida, uma das plantas hoje consideradas como
benéfica ao meio ambiente, por sua contribuição no controle natural do
AEDES AEGYPTI. Bem além de todos esses benefícios a crotalária nos
brinda com belas flores amarelas com rajas vermelhas, de uma beleza
campestre e perfeita.
*
EM TEMPO:
NESTE ANO DE 2016/2017... TODOS NÓS SABEMOS QUE O
TERRÍVEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI, VOLTOU MUITO
MAIS FORTE E MUITO MAIS AGRESSIVO, PICANDO
INCLUSIVE A NOITE.
PROCRIANDO INCLUSIVE EM ÁGUAS SUJAS E ATÉ MESMO
SALGADAS. PENSANDO NISSO, ELABORAMOS UM SUPER
PACOTE ESPECIAL, COM AS 4 MELHORES ESPÉCIES DE
CROTALÁRIAS DO MUNDO BEM MISTURADAS. SEM DEIXAR
DE LADO A BREVIFLORA JUNTAMENTE COM MAIS 3 ESPÉCIES,
SENDO ELAS: BREVIFLORA, JUNCEA, OCHROLEUCA E
SPECTABILIS.
APROVEITE, REFORCE SUA QUANTIDADE, DISTRIBUINDO
PARA SEUS VIZINHOS, PARENTES E AMIGOS. A JUNCEA
CRESCE BASTANTE, CASO NÃO QUEIRA, TEMOS O PACOTE
CONDOMÍNIO QUE SÃO: BREVIFLORA + OCHROLEUCA +
SPECTABILIS.

PROJETO PARA CONDOMÍNIOS, EM MÉDIA 300
RESIDÊNCIAS (PORTE PEQUENO)

SÃO QUATRO (4) DAS MELHORES ESPÉCIES DE CROTALÁRIAS
QUE EXISTE NO MUNDO, JÁ MISTURADAS PARA VOCE
COMBATER COM MAIS RIGÔR O TERRÍVEL MOSQUITO
“AEDES AEGYPTI” CAUSADOR DA DENGUE,
CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS.

Preparei aqui, algumas pesquisas que estamos trabalhando duro, para quem
seguir a risca, conseguir exterminar esse mosquito da redondeza da sua
casa e de seus familiares.

Se, pelo menos 15 à 20% dos moradores do seu condomínio, pegar
firme, com toda certeza vai dar certo.

Infelizmente, o mosquito voltou muito mais forte.
Hoje em dia o terrível “Aedes Aegypti” estão procriando em águas sujas e
salgadas, e pernilongos estão transmitindo o terrível “Zika Vírus”. Abaixo
deixarei os vídeos que comprovam as minhas palavras acima.
VEJA QUE TOUCEIRA LINDA ABAIXO:

EXPLICO: Essa “Touceira” acima foi feita dentro de uma bacia
grande, uma lata redonda, ficou maravilhosa.
COMO FAZER UMA IGUAL?
Voce vai jogar cerca de 200 a 300 sementes em apenas 1 metro
quadrado. Assim sendo, aquelas que crescerem tomarão as forças das
outras sementes que não vingaram. RESULTADO: Os pés que
crescerem vão florescer muito mais, devido a força que tomou dos
outros que ficaram para trás. Voce também pode plantar 20
sementinhas num vaso médio, que vai nascer uma touceirinha muito
bonitinha também.

Fiz aqui em casa e deu certo... Até mesmo jornalistas do conceituado
programa “SBT BRASIL”, comandado pela rigorosa jornalista e
apresentadora Raquel Sheerazade, estiveram aqui na minha casa,
confirmando a veracidade dos fatos comigo, que fui entrevistado na
íntegra.
Segue o vídeo abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=DSOPxmTUB3Y

*

OU CLIQUE NO ENDEREÇO ABAIXO PARA ASSISTIR NO
FACEBOOK

*

https://www.facebook.com/kikodobem/videos/1137702
456250880

*
Será uma mistura da crotalária breviflora com a crotalária Juncea,
spectabilis e Ochroleuca. A breviflora que atinge no máximo 63
centímetros de altura, é a melhor de todas para atrair as libélulas, a
spectabilis que atinge em média 1,20 até 1,50 Um metro e setenta
centímetros de altura, juntamente com a Ochroleuca que atinge em média
1,50 a juncea até 1,80 Metros. Esta mistura de 25% de cada já está a venda
em nosso site. Caso prefira, você pode comprar no meu site as quatro
espécies separadamente e você mesmo faz a mistura.

Para conhecer maiores detalhes e comprar clique abaixo:

http://www.crotalaria.com.br/comocomprar.php

*

ou
www.ipex.com.br
SEGREDOS IMPORTANTES PARA ESTE PROJETO
FUNCIONAR BEM.

Cada morador de um condomínio com 300 casas, deve ter em mãos
cerca de 100 sementinhas da crotalária.

Motivo:

A terra não precisa de adubo para plantar, pois as crotalárias já são
“Adubos Verdes”, em seis meses após plantar crotalárias sua terra ficará
fértil para você plantar o que quiser, as crotalárias trazem nitrogênio na
terra. (Maravilhosas).

SEGREDOS E TESTES QUE FIZ JUNTAMENTE COM MEU
ENGENHEIRO AGRONÔMO.

Você vai manter muitas libélulas ao redor da sua casa plantando pelo
menos 3 pés de girassol. Se quiser reforçar plante 1 pé de girassol por mês.
O girassol não vai atrair libélulas, as crotalárias Sim, o importante é manter
o máximo possível as libélulas próximas de nossas casas, o odor (Cheiro)
das flores das crotalárias que vai atrair as libélulas, esse cheiro confunde as

libélulas com o pé de girassol e naturalmente o aumento das mesmas.

*

NOVOS VÍDEOS PARA VOCE ENTENDER MELHOR:

SINTOMAS DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS
MUITO BEM EXPLICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA.
ASSISTA:
https://www.youtube.com/watch?v=pB_hEBUYsAg

*

Reprodução do Aedes Aegypti em águas sujas

https://www.youtube.com/watch?v=vVL6WHZigbs

*

PERNILONGOS TRANSMITINDO O ZIKA VÍRUS

https://www.youtube.com/watch?v=AmsAUjOGfG0

*

INFORMAÇÃO MUITO IMPORTANTE

1 Quilo da crotalária breviflora, misturada com a Juncea, spectabilis e
Ochroleuca especial tem cerca de 50.000 sementes (Cinquenta mil
Sementes) Ou mais... Para um condomínio com cerca de 300 residências
é necessário pelo menos 5 quilos. Já que é pra fazer, vamos fazer bem
feito. Se apenas 10% dos moradores comprarem, acredito que 2 ou 3
quilos deste pacotão será suficiente.
Lembramos também que: Existe condomínios grandes que com 1 a 3
quilos o problema foi resolvido.

Veja que: na cidade de Sorriso no Mato Grosso, o povo se uniu e os
Mosquitos “Aedes Aegypti” desapareceram.
Assista o vídeo comigo mesmo, mostrando os tamanhos que atinge a
crotalária breviflora e a Juncea. No mesmo Vídeo você vai aprender
TUDO sobre as libélulas que fazem do Mosquito Aedes Aegypti o Prato
Principal.

CLIQUE NO ENDEREÇO ABAIXO (YOUTUBE) E APRENDA
TUDO DETALHADAMENTE.

https://youtu.be/HUkqufCqpkI

*

SEGUE ABAIXO ALGUMAS IMAGENS DAS
NOSSAS CROTALÁRIAS.
*
ESTA IMAGEM DEVE SER REPASSADA NO MUNDO
INTEIRO. CONHEÇA TODAS AS DOENÇAS QUE O
TEMIDO E TERRÍVEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI
TRANSMITE:

*

Muito obrigado

José Francisco Rodrigues

www.kikoweb.com.br

