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Pergunta nº: 870/Question nº: 870 

 
Título: /Title: Uso de herbicidas em plantios jovens de eucaliptos 

                   Por: / By: Rodrigo Andre Diel  

 

E-mail: operaciones@emprendimientosforestales.com 
 

Questão: /Question: 

 

Ola Celso. 
Leio as reportagens de vocês e tenho uma consulta para fazer. 

Existe algum herbicida que posso passar por cima dos eucaliptos 

pequenos e que mate o inço e não mate os eucaliptos? 

 

Rodrigo Andre Diel. 
Móvil:  0983 - 610391 

 

_________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


Caro Rodrigo, bom dia. 

Agradeço sua questão. 

Esse é um tema muito importante e onde se requer muita atenção e 

tecnologia. 
Caso o mato já estiver instalado, você teria que usar um herbicida 

comercial de pós-emergência: os que existem no mercado são com base 

em glifosato. Se aplicado sobre as mudas de eucalipto vão queimar as 

mesmas, a menos que sejam plantas geneticamente modificadas com o 
gene para resistência ao glifosato (o que é quase uma raridade). 

Portanto, se for para aplicação pós-emergente, há que se proteger as 

mudas e fazer aplicação muito bem feita para não prejudicar as 

mesmas. 
Agora, caso sua intenção seja fazer uma aplicação em pré-emergência, 

logo após o plantio, existem produtos que podem ser usados sem tanta 

preocupação em relação às mudinhas do eucalipto, desde que as 

dosagens e concentrações sejam feitas nas recomendadas.  
No caso de pré-emergentes, utilizam-se herbicidas com princípio ativo 

oxifluorfen ou isoxaflutol, estes suportados pela mudas se aplicados 

corretamente. Solicitei uma colaboração para essa resposta ao meu 

estimado amigo Eng. Florestal Edson Martini, um grande silvicultor 

brasileiro, que me recomendou sua atenção para as instruções dos 
fornecedores dos produtos comerciais. 

Aproveite e leia o que escrevemos sobre isso em: 

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

Um abraço e sucessos 
Celso Foelkel 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Rodrigo Andre Diel  

 

E-mail: operaciones@emprendimientosforestales.com 
 

Caro Celso. 

Agradeço encarecidamente a sua atenção e profissionalismo. 

Acredito que no mercado se dispõe do produto da Bayer chamado 
ForDor esse seria, acredito eu, um dos mais recomendados. 

Estarei acompanhando as reportagens no site que mencionaste. 

Mais uma vez agradeço a sua resposta e desejo sucesso para vocês 

também. 

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


Se algum dia vierem ao Paraguai lhes convido para visitarem nossa 

empresa dedicada a prestação de serviços florestais que esta na 

fronteira com Foz do Iguaçu – PR. 

Abraço. 
 

Rodrigo Andre Diel 

 


