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Cultivation and propagation of medicinal and aromatic plants in the county of
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RESUMO: Pradópolis é um município que localiza-se a uma latitude 21º21'34"
Sul e a uma longitude 48º03'56" Oeste, estando a uma altitude de 538 metros,
está situada a 36 quilômetros de Ribeirão Preto. A atividade econômica
predominante no município é a agricultura, com ênfase à cana-de-açúcar. A
cidade conta com pouco mais de 17 mil habitantes e 315 unidades de produção
agropecuárias. Com o objetivo de incentivar os pequenos produtores do
município a cultivarem e propagarem plantas medicinais e aromáticas como
alternativas de diversificação de culturas nas propriedades, para uso alternativo
no tratamento e prevenção de doenças, e uma possível nova fonte de renda,
foram semeados e transplantados em dezembro de 2017 no lote número 103
rua F da produtora responsável Sra. Andréia Alves dos Reis, numa área
aproximada de 87 metros quadrados, no Assentamento Guarany, mudas,
sementes e rizomas das seguintes espécies: babosa, cavalinha, perpétua,
arruda, malvarisco, manjericão-anis, capim-cidreira, cidreira-brasileira,
capuchinha, fafia, alfavaca-cravo, citronela, boldo, açafrão e zedoaria. Com o
clima propício observou-se um bom pegamento de todas as espécies, sendo
que no decorrer do ano de 2018, pretende-se utilizar a área cultivada do horto
medicinal para visitação escolar, divulgando e incentivando o uso de plantas
medicinais e aromáticas, além de propagar aos demais produtores
interessados essas novas culturas. Como resultado da oferta de plantas
medicinais e aromáticas no município, espera-se resgatar o uso desta
alternativa saudável e sustentável às pessoas e ao meio ambiente, além de
levar ao produtor uma nova opção de cultivo e uma nova possibilidade de
renda para sua propriedade.
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