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Pergunta nº: 1158/Question nº: 1158 

 
Título: /Title: Forma de conviver com os tocos/cepas dos 

eucaliptos 
 

                   Por: / By: Erdinandes Macedo 
 

E-mail: erdinandes@hotmail.com  
  

Questão: /Question: 
 

Celso, 

 

Vou realizar o corte do meu eucalipto no começo de 2013 e estou com 

um problema, pretendo utilizar a área para plantio de mamão 
consorciado com café, como faço para erradicar os tocos ??? Me 

sugeriram utilizar trator de esteira, mas isso ficaria muito caro, existe 

uma outra maneira de erradicá-los ???  

Desde já agradeço 
 

Erdinandes Macedo 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:erdinandes@hotmail.com


Proprietário rural 

Espirito Santo 
 

_________________________________________________ 
 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia Erdinandes, seu problema é muito comum para aqueles que 

plantam florestas e decidem mudar de cultura. Pelo menos você não vai 

trocar para culturas anuais, o que seria ainda mais difícil. 
Não há como destocar de forma econômica para se usar agricultura 

subsequente. A melhor solução é cuidar muito bem da colheita das 

árvores em 2013 para que as cepas fiquem bem baixas - o mais 

rebaixado que conseguir fazer. Em geral, depois que a palhada acama, 

os tocos se sobressaem ainda mais. Você pode fazer um rebaixamento 
dos mesmos. Para evitar que brotem, use um herbicida. 

Veja o que eu já respondi sobre esse controle das brotações 

anteriormente: 

Em geral se aplicam herbicidas de pós-emergência que se usam para 
controlar a mato-competição. O glifosato e o imazapyr fazem esse papel 

muito bem.  

Veja a seguir alguma literatura disponível na web: 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jun09.html#quatro  
e 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=controle%20brota%C3%A

7%C3%A3o%20cepas%20eucalipto%20glifosato&source=web&cd=9&v

ed=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sia.ufv.br%2Fsimposio_integ

racao_academica%2FsimposiosAnteriores%2Fout2008%2Fconteudo%2F
simpos%2F224.doc&ei=cHo2UI_SB9Se6QH7qoH4Aw&usg=AFQjCNHwaB

tGI6smtxJDkIEhkptW-fHYgw  

e 

http://www.forestech.com.br/documentos/Chopper%20Florestal/Recom
endacao%20de%20uso%20CHOPPER%20FLORESTAL.pdf  

e 

http://www.forestech.com.br/documentos/Roundup%20Original/Recom

endacao%20de%20uso%20(bula)%20ROUNDUP%20ORIGINAL.pdf  
http://www.forestech.com.br/documentos/livreto/Livreto-Forestech-

BASF-TIMAC-AGRO.pdf 

  

Faça o plantio do mamão e do café, mantendo o mais frequente na 
entrelinha e o de menor população na linha. Se o espaçamento permitir, 

só plante nas entrelinhas dos eucaliptos. 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jun09.html#quatro
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=controle%20brota%C3%A7%C3%A3o%20cepas%20eucalipto%20glifosato&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sia.ufv.br%2Fsimposio_integracao_academica%2FsimposiosAnteriores%2Fout2008%2Fconteudo%2Fsimpos%2F224.doc&ei=cHo2UI_SB9Se6QH7qoH4Aw&usg=AFQjCNHwaBtGI6smtxJDkIEhkptW-fHYgw
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=controle%20brota%C3%A7%C3%A3o%20cepas%20eucalipto%20glifosato&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sia.ufv.br%2Fsimposio_integracao_academica%2FsimposiosAnteriores%2Fout2008%2Fconteudo%2Fsimpos%2F224.doc&ei=cHo2UI_SB9Se6QH7qoH4Aw&usg=AFQjCNHwaBtGI6smtxJDkIEhkptW-fHYgw
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=controle%20brota%C3%A7%C3%A3o%20cepas%20eucalipto%20glifosato&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sia.ufv.br%2Fsimposio_integracao_academica%2FsimposiosAnteriores%2Fout2008%2Fconteudo%2Fsimpos%2F224.doc&ei=cHo2UI_SB9Se6QH7qoH4Aw&usg=AFQjCNHwaBtGI6smtxJDkIEhkptW-fHYgw
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=controle%20brota%C3%A7%C3%A3o%20cepas%20eucalipto%20glifosato&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sia.ufv.br%2Fsimposio_integracao_academica%2FsimposiosAnteriores%2Fout2008%2Fconteudo%2Fsimpos%2F224.doc&ei=cHo2UI_SB9Se6QH7qoH4Aw&usg=AFQjCNHwaBtGI6smtxJDkIEhkptW-fHYgw
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=controle%20brota%C3%A7%C3%A3o%20cepas%20eucalipto%20glifosato&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sia.ufv.br%2Fsimposio_integracao_academica%2FsimposiosAnteriores%2Fout2008%2Fconteudo%2Fsimpos%2F224.doc&ei=cHo2UI_SB9Se6QH7qoH4Aw&usg=AFQjCNHwaBtGI6smtxJDkIEhkptW-fHYgw
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=controle%20brota%C3%A7%C3%A3o%20cepas%20eucalipto%20glifosato&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sia.ufv.br%2Fsimposio_integracao_academica%2FsimposiosAnteriores%2Fout2008%2Fconteudo%2Fsimpos%2F224.doc&ei=cHo2UI_SB9Se6QH7qoH4Aw&usg=AFQjCNHwaBtGI6smtxJDkIEhkptW-fHYgw
http://www.forestech.com.br/documentos/Chopper%20Florestal/Recomendacao%20de%20uso%20CHOPPER%20FLORESTAL.pdf
http://www.forestech.com.br/documentos/Chopper%20Florestal/Recomendacao%20de%20uso%20CHOPPER%20FLORESTAL.pdf
http://www.forestech.com.br/documentos/Roundup%20Original/Recomendacao%20de%20uso%20(bula)%20ROUNDUP%20ORIGINAL.pdf
http://www.forestech.com.br/documentos/Roundup%20Original/Recomendacao%20de%20uso%20(bula)%20ROUNDUP%20ORIGINAL.pdf
http://www.forestech.com.br/documentos/livreto/Livreto-Forestech-BASF-TIMAC-AGRO.pdf
http://www.forestech.com.br/documentos/livreto/Livreto-Forestech-BASF-TIMAC-AGRO.pdf


Sucessos e muita atenção nessa colheita florestal - ela é que vai ditar os 

custos e a qualidade das operações futuras. 

 

Um abraço 
Celso Foelkel 

 

_________________________________________________ 

 

Outros comentários /Other comments: 

 

Por: / By: Erdinandes Macedo 
 

E-mail: erdinandes@hotmail.com  
 

Gostaria de agradecer a resposta, muito obrigado pela atenção. 
 

Abraço,  

Erdinandes Macedo 

mailto:erdinandes@hotmail.com

