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RESUMO 

Nesse artigo será feito análise de enraizamento natural com lentilha na planta 

chamada popularmente de cebolinha-francesa classificada como da família Allium 

schoenoprasum, é uma planta originada da Europa, usada para dar cheiro e sabor 

nas comidas. Método utilizado para que a raiz da planta cresça mais uniforme, 

usando-se o substrato da lentilha podemos obter um enraizamento bom no qual a 

planta cresce com mais resistência e consegue-se uma absorção maior de 

nutrientes e água contidos na terra. 

 
Palavras chave:Enraizador natural com lentilha. 

Linha de Pesquisa: Analise de muda de cebolinha-francesa com substrato de 

lentilha, enraizador natural.   

 

 

ABSTRACT 
In this article we will analyze natural rooting with lentils in the plant popularly called 
scallions classified as Allium schoenoprasum family, is a plant originated from 
Europe, used to give smell and flavor in foods. Method used to make the root of the 
plant grow more evenly, using the lentil substrate we can obtain a good rooting in 
which the plant grows with more resistance and a greater absorption of nutrients and 
water contained in the soil. 
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1. INTRODUÇÃO  
Fertilizantes naturais muito utilizado por pequenos produtores de verduras, frutas, e 
legumes, para acelerar o crescimento das raízes das plantas assim tendo-se um 
fruto, flor e folhas mais saudáveis e de boa qualidade e de uma forma natural sem o 
uso de fertilizante industrial. 
A Lens culinaris mais conhecida como lentilha é uma planta de pequeno porte 

trepadeira anual, classificada como da família das leguminosas, subfamília 

Faboideae, tem suas vantagens tanto na saúde humana como nas plantas na área 

de enraizamento.  Com o substrato da lentilha, ou seja com a trituração do grão junto 

á água, libera uma substancias chamadas de auxinas, que são os fithormônios, que   

obteremos um líquido ricos em vitaminas e nutrientes, o qual auxilia e acelera o 

crescimento das raízes  obtendo uma planta com uma raiz em bom estado e 

resistente produzindo flores e frutos saudáveis e bonitos. 

 Será feito uma análise em mudas de cebolinha-francesa que apesar de ter um 

enraizamento mais fácil que outras plantas desenvolveu sua raiz mais rapidamente 

sendo regrada diariamente com o substrato de lentilha, analisou-se no período de 10 

dias a formação de raiz da cebolinha-francesa, no qual se obteve um resultado 

esperado e de boa qualidade. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS ou PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Local do procedimento: residência da autora-Buri-SP 

Material: 

 grãos de lentilhas; 

 água; 

  liquidificador;  

 Peneira; 

  1 recipiente de plástico; 

  2 garrafas pet transparentes de 2 litros; 

  1kg de Humus de Minhoca; 

  2 mudas de cebolinha-francesa.  
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Métodos  

 1- Passo- colocar a lentilha em um recipiente com água e deixar descansar por volta 

de 48 horas, ou até que se observe a germinação do grão; 

2-Passo- triture em um liquidificador a lentilha com a água adicionando mais 2 copos 

de água, feito isso coe o líquido; 

3- Passo-Depois de se preparar o substrato da lentilha, ou seja o “suco” de lentilha, 

iremos então preparar a planta para experimento, pegue duas garrafas pet 

transparentes de 2 litros, corte-as em sua borda, coloque o Humus de Minhoca muito 

usado para plantar flores em vasos, canteiros e outros, adicione na garrafa pet uma 

quantidade de substrato de minhoca considerável, feito isso plante-as mudas de 

couve nas duas garrafas, e que seja na beira dela para que se observe o 

enraizamento da planta no decorrer do crescimento. 

4-Passo regue uma muda de cebolinha com o substrato de lentilha, e outra muda 

regue-a com água normal.  

5-E observei no período de 10 dias o crescimento de 1mm á cada dia e com 8 dias 

5cm. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1                                             2 
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Figura 1- Lentilhas em descanso na água, 1ºde experimento.  
Fonte:autora,2019. 
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Figura 2- Lentilhas húmidas e germinada, 2º dia de experimento 
Fonte:autora,2019. 
 
Figura 3 -Lentilha germinada em grande escala, 3ºdia de experimento. 
Fonte:autora:2019. 
Figura 4-As lentilhas já trituradas e peneiradas, 
Fonte:autora,2019. 
Figura 5-Planta na terra, 
Fonte:autora,2019. 
Figura 6- Enraizamento regrada com água 
Fonte:autora,2019. 
Figura 7-Planta na terra 
Fonte:autora,2019. 
 Figura 8-Enraizamento da planta regrada com ‘suco de lentilha 
Fonte:autora,2019. 
  
4. CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Depois de se fazer todo o processo de germinação da lentilha, trituração, ou seja se 
extraiu o “suco”, passamos para o processo de plantio da cebolinha-francesa para 
análise de enraizamento do mesmo, no qual assim concluí que a lentilha é de fato 
um enraizador de boa qualidade, atingindo resultado nos primeiros 10 dias de 
experimento. Uma boa técnica para pequenos produtores de verduras, legumes e 
frutas que desejam ter uma produção de boa qualidade, sem “agredir” a natureza.  
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