


LINHA DE PRODUTOS 

AGROECOLÓGICOS EXCLUSIVOS



FERTILIZANTES

O Eko’s Power Irrigação é um condicionador de solo solúvel em água, que faz com
que ela fique viscosa, reduzindo sua velocidade de percolação, além de aglutinar
finas partículas suspensas no solo, de modo a estabilizar sua estrutura.
Pode ser utilizado em todas as irrigações feitas em gramados e outras culturas e
principalmente com nossos adubos líquidos.

Vantagens:
- Combate a erosão do solo;
- Aumento da infiltração da água no solo;
- Maior eficiência na irrigação;
- Melhor aproveitamento de água pelas plantas.



FERTILIZANTES

Fertilizante foliar, com nutrientes de alta qualidade, líquido e 100% solúvel, na
pulverização do gramado.
Atinge rapidamente as folhas do gramado, deixando um verde mais uniforme e
permanente em todas as estações do ano.



FERTILIZANTES

• Fertilizante foliar com substâncias quelantes: Aminoácidos, Extrato de Algas e Substâncias
Húmicas;

• Melhora o desenvolvimento do sistema radicular e, ao mesmo tempo, é uma fonte
completa e equilibrada de nutrientes para o gramado e a planta. Favorece todas as fases de
desenvolvimento;

• Melhora a estrutura do solo, a flora microbiana e age na liberação de nutrientes
bloqueados no solo;

• Nas plantas, aumenta a concentração de clorofila e o ciclo vegetativo, favorece a
polinização, a germinação e proporciona a formação de frutos maiores e precoces.



Antes do tratamento

Depois do tratamento



FERTILIZANTES

Fertilizante via solo com nutrientes necessários e balanceados para um perfeito crescimento.
Este produto é indicado para aplicação após o plantio de gramados e canteiros. Sua aplicação
fornece matéria orgânica na textura do solo, que é vital para a recuperação das camadas
nobres da terra, proporcionando melhores condições para o crescimento das plantas.

Possui liberação lenta e não é lixiviado (perdido) pelo excesso de chuva e nem irrigação. Em
gramado fazer aplicações à cada 90 dias.

Gramado com tratamento



FERTILIZANTES

Fertilizante foliar completo, com macro e micronutrientes que estimulam o
potencial genético das plantas.

Por ser sistêmico (transloca dentro das plantas), age mais rápido no momento da
formação das flores, e estas, terão cores e formas na sua máxima expressão.

Com Eko’s Jardim as plantas estão sempre sadias, com flores abundantes e de
colorido especial.



Sem tratamento

Com tratamento



FERTILIZANTES

Fertilizante foliar com substâncias quelantes: Aminoácidos e Substâncias Húmicas.
Atua sobre o metabolismo vegetal.
É recomendado nos períodos em que as plantas necessitam de grande disponibilidade
de energia (crescimento, floração, frutificação, etc) e de quantidades adicionais de
nutrientes, assim como, em períodos de condições externas desfavoráveis, como baixas
temperaturas, ventos frios, solo empobrecidos ou em condições de estresse.



Sem tratamento

Com tratamento



FERTILIZANTES

Fertilizante via solo com todos os nutrientes necessários e balanceados para um perfeito
crescimento. Produto certo para a aplicação após o plantio de plantas, flores e canteiros.

A aplicação do Eko’s Plantas e Flores fornece matéria orgânica na textura do solo, que é
vital para a recuperação das camadas nobres da terra, proporcionando melhores
condições para o crescimento das plantas.

Possui liberação lenta e não é lixiviado (perdido) pelo excesso de chuva ou irrigação. A
aplicação deve ser mensal para repor todo elemento retirado do solo.



FERTILIZANTES

Fertilizante via solo com nutrientes necessários e balanceados para um perfeito enraizamento,
produto para preparação do solo, covas e canteiros antes do plantio.

Sua aplicação fornece matéria orgânica na textura do solo, vital para a recuperação das camadas
nobres da terra, proporcionando melhores condições para o enraizamento e crescimento das
plantas.

Possui liberação lenta e contínua, não é lixiviado (perdido) pelo excesso de chuva e nem
irrigação.



FERTILIZANTES

Eko´s Gel Plantio – Polímeros superabsorventes de alta qualidade e pureza, especialmente
desenvolvidos para o plantio. Quando imerso em meio aquoso, o polímero chega a absorver de
200 a 400 vezes seu peso em água e aumenta de tamanho em até 100 vezes.



FUNGICIDAS

Fungicida foliar indutor de defesa natural das plantas, formulado para aplicação foliar em flores
e plantas.

• Induz à resistência contra fungo e bactérias.
• Utilizado de forma preventiva.



Sem tratamento

Com tratamento



INSETICIDA

Inseticida, Acaricida e Fungicida foliar natural, que combate e controla as pragas como pulgão,
cochonilhas, tripés, mosca branca, psilídio, entre outros.

Possui propriedades acaricidas (substâncias usadas no extermínio de ácaros), é produzido com
óleos retirados de folhas aromáticas, que repelem e matam as pragas por sufocamento.



TIPOS DE PRAGAS

Pulgão
Cochonilhas



PLANTAS DOENTES

A fumagina é uma doença que tem como causa o desenvolvimento
de fungos de coloração escura, sobre substâncias excretadas pelos
pulgões. Afeta as plantas provocando a diminuição da fotossíntese, da
respiração e transpiração.



Sem tratamento

Com tratamento



INSETICIDA

Inseticida foliar que combate formigas e cupins sem agredir o meio ambiente e animais
domésticos, a recomendação é aplicar em cima do formigueiro ou cupinzeiro ou ainda por onde
as formigas e cupins passam. Sua base é natural, oriunda de extratos vegetais.



Formigueiro 

Gramado com formigas 




