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Uso do Calendário Astronômico Agrícola da Biodinâmica 

 

Dias de Raiz                                                                                                                                                                        
Melhor dia para semeadura, transplante e cultivo de raízes.  Dia para obter bons resultados para 
armazenamento da safra. 

       

Dias de Folhas e Caules                                                                                                                                                  
Melhor dia para semear cultivar, transplantar folhas e caules (couve, espinafre, salsa, cana de açúcar).  
Aproveitar a lua descendente para fazer transplantes, podas e corte de madeira. Para  colheita de folhas 
recomenda-se período de flores e frutos.  Dias de folhas não são aconselháveis para colheitas de modo 
geral, pois tudo se decompões mais rápido 

 

Dias de flores                                                                                                                                                                    
Melhor dia para semear, cultivar, transplantar plantas de flores e plantas para fins medicinais.  O manejo 
de sementes de plantas oleaginosas nestes dias obtém mais óleo, melhor para se fazer a colheita destas 
plantas.  Flores ornamentais colhidas nestes dias se mantém por mais tempo e a planta apresenta 
brotação mais rápida. 

 

Dias de Frutos                                                                                                                                                                         
Melhor para semeadora, transplante e cultivo de plantas que produzem frutos e sementes. A Semeadura 
de oleaginosas nestes dias traz um melhor rendimento em sementes, embora uma maior produção de 
óleo se consiga realizando esta atividade em dias de flor (plantas para aromaterapia).   Nestes dias em 
período descendente favorece a colheita de frutos e sementes, tem-se melhor qualidade no 
armazenamento.  Nestes dias em período ascendente, recomenda-se a colheita de flores e folha 

 

Lua em Leão há fortes influências para plantas produtoras de sementes  

Evitar colheitas em dia de folhas, assim como manejo de geleias e doces  

 

Lua Ascendente                                                                                                                                                                
Favorável para o corte de enxertos, considerando-se se a planta é para obter frutos, ou flores.  Frutas 
colhidas neste período são mais suculenta e permanecem mais tempo frescas. 

Lua Descendente                                                                                                                                                             
Favorável para semeaduras, transplantes de mudas e plantio de árvores. Dias aconselháveis para se fazer 
adubação. 
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Fases da Lua   &   Organização de Atividades com a Terra 

Minguante até nova  -  Bom para transplante, podas, adubação, corte de madeira 

Crescente até Cheia – bom para enxerto, adubação foliar. 

A semeadura no período que antecede a lua nova, estimula a resistência a doença e qualidade do 
produto final. 

Fazer Estacas =>  Cortar e deixar na água na crescente/cheia  -  no quarto dia depois da cheia plantar na 
terra 

Diminuir praga => lua minguante 

Poda => lua mimguante   -  Poda limitar crescimento tem que ser na lua crescente 

Roçado dia de flor => crescente pra cheia  -  só corta a parte aérea da planta 

Tirar mato => dia de flor 

Capina => lua em capricórnio – arranca a planta toda 

Uva Poda dia minguante em mês sem R 

Transplantes => fora do horário do sol – final do dia 
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