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USO DA HOMEOPATIA NA PRODUÇÃO DE EUCALIPTO 

 

Lívia Moraes1 

 

Aliando aumento de produtividade com diminuição de custos e respeito ao meio 

ambiente, o uso da homeopatia está despontando como solução para os problemas 

encontrados na agricultura. O manejo homeopático é versátil e pode ser utilizado nas 

diversas situações onde a produtividade está abaixo do esperado.  

Quando o fator limitante da produção são as pragas e doenças, o objetivo é 

restabelecer a saúde das plantas, estimulando as funções vitais do organismo, e propiciar 

ganhos em desenvolvimento e produtividade.  

Exemplo desta realidade é a perda na produtividade das cepas, que a infestação de 

oídio proporciona no inverno. O fungo se desenvolve nas brotações e com isso a produção 

de miniestacas fica prejudicada. O preparado homeopático Oidio eucalipto atua rapidamente 

na capacidade das plantas em controlar a infestação de oídio. Em duas semanas de 

tratamento, as cepas conseguem retornar a sua capacidade produtiva. Após o controle 

efetivo da infestação de oídio, o foco do manejo é estimular as cepas para favorecer o 

aumento de produtividade durante o inverno. 

As plantas alteram seu metabolismo para se adaptar as estações do ano. Em cada 

etapa produtiva, o manejo homeopático visa estimular a rápida adaptação e favorecer o 

aumento da produtividade.  

Em trabalhos científicos, a massa fresca do sistema radicular de mudas de eucalipto 

aumentou 78% e o comprimento do sistema radicular, 46%, em relação às plantas que não 

receberam preparados homeopáticos. Na prática, observa-se que a rápida formação do 

sistema radicular na fase de enraizamento da miniestaca diminui a incidência de doenças na 

casa de enraizamento.  

Além do ganho em produtividade, o manejo homeopático envolve vantagens como: 

baixo custo de aplicação (poucas doses e baixo volume de calda); atoxicidade do produto; 

não necessidade de aplicação via irrigação; não seletivo de linhagens de pragas e doenças 

resistentes e aceitabilidade por parte das certificadoras. 
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