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A OPHICINA ORGÂNICA surgiu de um grupo de professores
especializados no Japão, em Agricultura Natural, que
realizavam cursos e palestras sobre Agricultura Natural para
produtores rurais, em diversas regiões do Brasil. Ao observar
o quanto o uso indiscriminado de insumos convencionais
poderia trazer sérias consequências ao solo e à
produtividade, surgiu a inciativa da manufatura de insumos
agrícolas orgânicos que também podem ser utilizados na
jardinagem amadora.
Todos os seus Insumos Agrícolas Naturais são atestados
pela ECOCERT, maior certificadora de produtos orgânicos
do mundo.

Bokashi Sólido
Embalagens: 250 gr, 500 gr, 1 kg
Fertilizante orgânico composto oriundo da
fermentação de resíduos de bambu, palha de arroz,
melaço, fósseis de peixe, torta vegetal, carvão e algas

Solo de Agrofloresta
Embalagens: 1 kg
Fertilizante orgânico oriundo de galhos e folhas de
podas de árvores de compostos naturalmente sem
adição de estercos

Alquifish Mel
Embalagens: 250 ml
Fertilizante orgânico composto líquido oriundo da
biofermentação controlada de peixes marinhos, algas
marinhas e carapaças de crustáceos

Bokashi Líquido
Embalagens: 100ml e 250 ml
Fertilizante orgânico composto líquido oriundo da
fermentação de resíduos de bambu, palha de arroz,
melaço, fósseis de peixe, torta vegetal, carvão e algas

AZA Pironim (Coentro ou Própolis)
Embalagens: 250 ml
Fertilizante orgânico misto contendo extrato de algas,
torta vegetal de nim, extrato pirolenhoso e melaço de
cana-de-açúcar. Na versão Coentro (repelente) ou
Própolis (Fungicida e Bactericida)

A Keramis é uma startup curitibana, que visa desenvolver
produtos únicos para quem quer ter plantas em casa.
Focada em soluções para irrigação, desenvolveu irrigadores
inspirados nas antigas civilizações mesopotâmica e egípcia,
onde eles enterravam vasos de barro nas plantações para
economizar água e manter a umidade ideal do solo.
Recentemente expandiu o portifólio para vasos de cerâmica
auto-irrigáveis e cachepôs de tecido.

Vaso Geo Classic
Tamanhos: 3L, 10L, 25L e 50L
Cores: Verde, Azul, Bege, Cinza e Marrom
Vaso têxtil de alta resistência

Vaso Geo Parede
Tamanhos: 3L e 10L
Cores: Verde, Azul, Bege, Cinza e Marrom
Vaso têxtil de alta resistência com alças laterais para
ser preso à parede

Vaso Geo Teto
Tamanhos: 3L e 10L
Cores: Verde, Azul, Bege, Cinza e Marrom
Vaso têxtil de alta resistência com alça superior para
ficar preso ao teto

Kit Irrigação Pinhão
Cores: Argila vermelha e branca
Vazão: <80ml/dia
Sistema de irrigação por irrigador permeável
conectado a um recipiente com água.

Irrigador Torre
Cores: Argila vermelha e branca
Tamanho: 6cm x 16cm
Irrigador permeável. O irrigador deve ser enterrado ao
lado da raiz da planta e enchido com água, que
durará por até 5 dias.

Vaso Moara
Tamanhos: 3L e 10L
Cores: argila vermelha e branca
Vaso autoirrigável

A VITAMINA TERRESTRE tem origem em MG, onde inicia-se
a produção de adubos a partir dos estercos. O produto é,
então, embalado em Itaperuna/RJ
Mais recentemente, a empresa vem profissionalizando o
braço dos adubos, focando no mercado premium, com
embalagens atrativas, excelentes garantias dentro dos
produtos orgânicos, selo IBD de produtos orgânicos (maior
certificadora da América Latina), focando inclusive no
mercado exterior.
Seus produtos prometem acelerar em 60% o crescimento
das plantas

Fert. Orgânico - Hortaliças
Embalagens: 1 kg
Fertilizante orgânico simples classe "A" base de
esterco de aves. Rico em NPK, Cálcio, Enxofre e
Magnésio. Específico para Hortaliças

Fert. Orgânico - Suculentas
Embalagens: 1 kg
Fertilizante orgânico simples classe "A" base de
esterco de aves. Rico em NPK, Cálcio, Enxofre e
Magnésio. Específico para Suculentas

Fert. Orgânico - Orquídeas
Embalagens: 1 kg
Fertilizante orgânico simples classe "A" base de
esterco de aves. Rico em NPK, Cálcio, Enxofre e
Magnésio. Específico para Orquídeas

Fert. Orgânico - Frutíferas
Embalagens: 1 kg
Fertilizante orgânico simples classe "A" base de
esterco de aves. Rico em NPK, Cálcio, Enxofre e
Magnésio. Específico para Frutíferas

Fert. Orgânico - Multiuso
Embalagens: 1 kg
Fertilizante orgânico simples classe "A" base de
esterco de aves. Rico em NPK, Cálcio, Enxofre e
Magnésio. Específico para Multiuso

A DIMY já se consagrou como uma das grandes empresas
no ramo de insumos para jardinagem no Brasil.
No mercado desde 1968, tem como foco produtos naturais
que não agridem o solo e o meio ambiente, sendo, em
grande parte, orgânicos.
Contam hoje com uma grande gama de produtos, dentre
eles fertilizantes orgânicos e minerais, defensivos,
embelezadores, substratos e condicionadores.

Húmus de minhoca
Embalagens: 1 kg
Fertilizante orgânico produzido por minhocas a partir
de restos de matéria orgânica.

Torta de Mamona
Embalagens: 1 kg
Resíduo da extração do óleo das sementes da
mamoneira, possui elevados teores de nitrogênio,
fósforo, cálcio e micronutrientes

Esterco de Frango
Embalagens: 1 kg
Fertilizante orgânico produzido a partir do esterco de
frango.

Farinha de Osso
Embalagens: 1 kg
Obtida pelo processo de calcinação, é um produto
muito rico em fósforo e cálcio.

NPK 10-10-10
Embalagens: 1 kg
Fertilizante mineral NPK na proporção 10-10-10

Fert. Orquídea Sólido
Embalagens: 100 g
Fertilizante Mineral Misto específico para orquídeas

Fert. Orquídea Pronto Uso
Embalagens: 500 ml
Fertilizante Mineral Misto específico para orquídeas
pronto uso

Fert. Samambaia Pronto Uso
Embalagens: 500 ml
Fertilizante Mineral Misto específico para samambaias
pronto uso

Fert. Temperos Pronto Uso
Embalagens: 500 ml
Fertilizante Mineral Misto específico para orquídeas
pronto uso

Argila Expandida
Embalagens: 2 l

Pó de Fumo
Embalagens: 200 g
Inseticida natural à base de fumo

Neem Pronto Uso
Embalagens: 500 ml
Inseticida natural à base de óleo de Neem

Uréia Agrícola
Embalagens: 500 g e 1 kg
Fertilizante Mineral rico em Nitrogênio

A MERAX é uma importadora de inúmeros produtos, entre
eles, produtos de jardinagem.
Desde 2005 está focada em trazer produtos de alta
qualidade a preços acessíveis para o mercado brasileiro.

Adaptador Fêmea 1/2"

Pazinha Estreita

Pazinha resistente de aço com pintura eletroestática

Pazinha Larga
Pazinha resistente de aço com pintura eletroestática

Sacho de Três pontas
Sacho resistente de aço com pintura eletroestática

Pulverizador - 1L
Pulverizador de plástico com bico de bronze

Engate Rápido p/ Mangueira de 1/2"
Engate rápido resistente, não vaza ou craquela

A GF é uma fabricante de artigos de jardinagem italiana.
Fundada em 1966, desenvolve seus negócios em mais de 50
países e preza pela fabricação de itens de altíssima
qualidade e durabilidade e design diferenciado.

Adaptador Fêmea 3/4"

Engate rápido 1/2"

Aspersor Mini Driver 4 funções

Esguicho 3 funções

Esguicho 8 funções

Mangueira Betakit c/ esguicho e engates

