Wat doet homeopathie in de biologische landbouw?
Antwoord :
In de biologische landbouw speelt het voorkómen van het ziek worden van dieren, door bijvoorbeeld
het aanpassen van methoden van veehouden, een nog grotere rol dan in de gangbare veehouderij.
Als dieren toch ziek worden moeten ze wel worden behandeld. Homeopathie is een van de
alternatieve methoden die in de biologische landbouw de voorkeur hebben boven behandeling met
gangbare medicijnen. Het verschilt van boer tot boer of homeopathie wordt toegepast. Een aantal
veehouders heeft een cursus homeopathie gedaan en past het toe, anderen passen andere
alternatieve behandelingen toe (kruiden, reiki, bachbloesems en dergelijke) en een groep gebruikt nog
voornamelijk gangbare middelen. Van een aantal homeopathische middelen is de werking bekend, ze
zijn op een of andere manier geregistreerd, bijvoorbeeld in The complete German Commission E
monographs). Van andere middelen is dat officieel niet zo, maar hebben veehouders goede
ervaringen opgedaan.
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