
PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE ECOADUBO

1. POR QUE ADUBO PARA AS PLANTAS?ECOADUBO É O MELHOR

2. ECOADUBO É TERRA VEGETAL, HÚMUS DE MINHOCA OU ESTERCO DE ANIMAL?

3. USAR ADUBO DE ESTERCO DE ANIMAL EM CASA
REPRESENTA ALGUM PERIGO PARA MINHA FAMÍLIA?

4. QUAL RENDIMENTO DE ECOADUBO?

EcoAdubo é a evolução do fertilizante. Produto voltado ao uso doméstico, com excelente apresentação visual e
em sintonia com consumidores, cada vez mais exigentes, que estão preferindo adquirir produtos sustentáveis,
ecologicamente corretos e que ajudem a preservar o meio-ambiente.

EcoAdubo garante maior segurança ao consumidor. É o único fertilizante orgânico tipo CLASSE A,
voltado ao uso doméstico, registrado no Ministério da Agricultura. Sua qualidade é atestada por
laboratório ISO 17025:2005, acreditado pelo INMETRO e habilitado pela ANVISA.

Terra vegetal é adubo. É uma mistura de solo com uma camada de restos de vegetação decomposta (galhos,
folhas, frutos, sementes, caules e cascas). A terra vegetal é muito pobre em nutrientes, servindo apenas como
condicionador do solo.

Adubo proveniente de restos orgânicos crus, como esterco de animais, são
pobres em nutrientes e podem apresentar odor forte e desagradável. Esse tipo
de produto não possui registro no Ministério da Agricultura nem qualquer
garantia de controle de qualidade.

Cada embalagem de EcoAdubo é suficiente para adubar até de plantas ou em jardins e gramados.

NÃO

80 vasos 15 m²

EcoAdubo é um Composto Orgânico, 100% Natural, livre de bactérias prejudiciais à saúde humana. É resultado de
processo bioquímico de decomposição que transforma a matéria-prima original (resíduos orgânicos) em um
produto mais rico em nutrientes, concentrado e de fácil absorção pelas plantas

Adubos comercializados ‘in natura’ podem oferecer
, devido à presença de bactérias (SALMONELLAS, ESTREPTOCOCOS

E COLIFORMES FECAIS), patógenos e contaminantes.

risco à saúde dos
consumidores

FÁCIL DE APLICAR;
RICO EM NUTRIENTES;
SEM ODOR
DURA MAIS (até 45 dias);
RENDE MUITO (use em até 40 vasos ou 15 m² jardins e gramados).

Vasos de flores,
plantas ornamentais,
orquídeas, violetas,
rosas, samambaias

e folhagens

Jardins e
Gramados 15 m² 50 gramas/m²

(3 colheres de sopa)

32 gramas/m²
(4 colheres de café)

16 gramas/m²
(2 colheres de café)

8 gramas/m²
(1 colher de café)

80 VASOS
15 cm de diâmetro

40 VASOS
16 a 30 cm de diâmetro

20 VASOS
a partir de 30 cm de diâmetro

Área Dosagem

* Vasos com substrato aplicar metade da dosagem
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5. COMO DEVO APLICAR ECOADUBO?

6.EM QUAIS TIPOS DE PLANTAS POSSO USAR ECOADUBO?

8. POR QUE GRANULADO É MELHOR QUE EM PÓ OU FARELADO?

9. ECOADUBO TAMBÉM FUNCIONA COMO CONDICIONADOR DO SOLO?

10. QUAL PÚBLICO-ALVO DO ECOADUBO?

7. QUAL PERÍODO DE AÇÃO DO ECOADUBO?

VASOS, JARDINS E CANTEIROS

GRAMADOS

MAIOR SEGURANÇA -

- Os grânulos devem ser dispostos e incorporados ao
solo em volta das plantas.

- Espalhe sobre o solo, preferencialmente depois do corte.

Os nutrientes são dissolvidos durante a rega,
penetram na terra e são absorvidos pela raízes, conforme necessidade da planta.

ge por um período de até 45 dias.

O formato GRANULADO torna simples a aplicação e evita a . Facilita o
enraizamento, germinação e crescimento das plantas. A liberação dos nutrientes

ocorre durante a rega, proporcionando uma nutrição constante, duradoura e na
dosagem correta para as plantas crescerem fortes e saudáveis.

Para produção dos grânulos, o composto é
prensado a vapor (atingindo temperaturas de até 90ºC). Esse processo

mais resistentes. Proporciona
uniformidade e homogeneização dos nutrientes, gerando um pelet

compacto e de fácil manejo.

Regar em abundância após adubação.

compactação do solo

elimina bactérias e patógenos

EcoAdubo tem ação prolongada. A

Sim. EcoAdubo concentra grande quantidade de matéria orgânica e serve
para a restauração da fertilidade dos solos desgastados proporcionando
equilíbrio físico, químico e biológico, além de melhorar a germinação de
sementes e o desenvolvimento radicular das plantas.

EcoAdubo é voltado ao uso doméstico. Produto destinado a consumidores
conscientes e interessados na busca da melhoria na qualidade de vida e em
temas como preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

Público-alvo: Classes A/B - idade 30+.

EcoAdubo contêm todos os nutrientes que as plantas precisam para crescerem fortes e
saudáveis. Pode ser usado em todos os tipos de plantas em vasos, jardins, gramados,
estufas, canteiros e hortas caseiras. Inclusive em flores delicadas como orquídeas e
violetas.

DÚVIDAS SOBRE USO E APLICAÇÃO
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FERTILIZANTE QUÍMICO (NPK)

11. O QUE É FERTILIZANTE QUÍMICO (NPK)?

12. POR QUE A AÇÃO MAIS RÁPIDA DO FERTILIZANTE QUÍMICO (NPK) MATA
LENTAMENTE AS PLANTAS ?

13. POR QUE DEVO USAR FERTILIZANTES QUÍMICOS (NPK)?

14. COMO IDENTIFICO UM FERTILIZANTE QUÍMICO (N-P-K)?

NÃO

Os Fertilizantes Químicos, popularmente conhecidos como NPK ou 10-10-10, são adubos
produzidos

derivados do .
em laboratório (artificiais ou sintéticos). Sua matéria-prima é obtida através da

extração mineral ou

Embora sejam muitos difundidos e fáceis de encontrar, a produção dos Fertilizante NPK
(químicos) é extremamente poluidora (ar, água e solo).

Para entender como o adubo N-P-K (químico) age nas plantas, podemos fazer uma
analogia com uso de no corpo humano.

O efeito dos anabolizantes é muito rápido. Porém as bombas, como são popularmente
chamados, podem afetar o metabolismo do corpo e causar sérios efeitos colaterais,
levando até a morte.

- É um produto altamente tóxico;
- Basta um pequeno erro na aplicação e a planta é prejudicada;
- Mata os micro-organismos úteis do solo;
- Viciam as raízes que tornam-se atrofiadas e não desenvolvem;
- Plantas pouco resistentes, tornando-as um "prato" para pragas e doenças.

É fácil reconhecer um adubo químico. Apesar de ocultarem sua matéria-prima, existe a obrigatoriedade legal de
indicar com destaque na embalagem sua formulação N-P-K (são três séries de números, ex. 10-10-10).

petróleo

ANABOLIZANTES OU ESTERÓIDES

Processo similar ocorre nas plantas. Devido ao crescimento acelerado
pelo uso de Fertilizantes Químicos, toda microvida do solo é eliminada.

- As plantas perdem sua capacidade natural de defesa;
- Ficam fracas e mais suscetíveis ao ataque de pragas e doenças;
- Tornam-se .dependentes de AGROTÓXICOS

Os danos causados por uso de Fertilizante NPK podem ser irreparáveis.

Fertilizante NPK (químico) é perigoso e faz mal a crianças e pequenos animais.

Exemplos de embalagens Fertilizantes NPK (químicos):
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E se de repente as plantas falassem...

"Uma planta desequilibrada nutricionalmente torna-se

mais suscetível a pragas e patógenos" - Teoria da Trofobiose

Uma planta somente será atacada por insetos ou microorganismos, quando oferecer o
“alimento” que eles precisam para se desenvolverem. Bactérias, fungos, vírus,
parasitas, nematóides, ácaros morrem de fome numa planta equilibrada.

Este “alimento” é constituído geralmente por aminoácidos, que são produzidos em
excesso quando tratamos a planta de maneira errada.

O uso de Fertilizante Químico (N-P-K) resulta em desequilíbrio fisiológico da planta,
tornando-as um "prato", suscetíveis ao ataque de pragas e doenças.

EcoAdubo oferece uma alimentação saudável e
equilibrada para as plantas. Aumenta a proteossíntese,
exercendo ação benéfica sobre o metabolismo da planta
e fortalecendo seu sistema natural de defesa.

A abundância de nutrientes nem sempre é vantajosa. As plantas absorvem somente o que precisam, conforme sua
necessidade. O excesso de nutrientes químicos pode intoxicar as plantas, além de salinizar e acidificar o solo.

15. COMO OCORRE A AÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS NAS PLANTAS?

17. QUANTO MAIS NUTRIENTES MELHOR O ADUBO?

19. COMO ECOADUBO DEIXA MINHAS
PLANTAS MAIS RESISTENTES A
DOENÇAS?

16. POR QUE O FERTILIZANTE QUÍMICO (N-P-K) FAZ MAL ÀS PLANTAS?

É a sigla dos três
nutrientes para as plantas.

estimula a
brotação e favorece as
folhas, além de assegurar o
crescimento com vigor.

estimula a
floração e frutificação,
sendo também importante
para fortalecer as raízes.

fortalece a
estrutura celular das
plantas conferindo-lhes
maior poder de resistência
à seca e doenças.

N - Nitrogênio:

P - Fósforo:

K - Potássio:

principais

18. O que é N-P-K?

ORIENTAÇÕES PARA REPRESENTANTES, LOJISTAS, DISTRIBUIDORES E VENDEDORES.

Torne o conhecimento disponível para outros. Compartilhe!
Contribua com dúvidas, críticas e sugestões.

contato@ecoadubo.com

A adubação química e o uso de agrotóxicos provocam inibição na síntese de
proteínas, causando acúmulo de nitrogênio e aminoácidos livres no suco celular e
na seiva da planta, alimento que pragas e patógenos utilizarão para se proliferar.

DÚVIDAS? DESEJA MAIS INFORMAÇÕES?

Receba GRÁTIS DVD EcoAdubo
- Dicas de Uso
- Treinamento p/ Vendedores

acesse: www.ecoadubo.com

Assista on-line: www.ecoadubo.tv
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