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Visão
Ser referência como provedor de soluções inovadoras para
o desenvolvimento sustentável do agronegócio.
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Missão
Apresentar soluções econômicas e tecnológicas aos meios
produtivos e parceiros envolvidos, através da
sustentabilidade e melhoria dos processos naturais.
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Valores
• Criação de produtos ambientalmente favoráveis e
provedores de rentabilidade;
• Assegurar responsabilidade ética ao Cliente e o Meio
Ambiente;
• Envolver soluções em biotecnologia e orgânicos aos
produtos;

Av. Jaime Ribeiro, 319 • Bloco B - Box 4 • Vila Industrial
CEP: 14.883-125 •Jaboticabal/SP • (16) 3203-2449
contato@ecobhio.com.br

POTENCIALIZANDO A
PRODUTIVIDADE E A
BIODIVERSIDADE DE
SUA PLANTAÇÃO.

LINHA DE
PRODUTOS
ECOBHIO
Eﬁciência,
Praticidade e
Respeito
Ambiental.
A linha de produtos da Ecobhio
Tecnologia foi desenvolvida para
fornecer nutrientes ao sistema
solo/planta e atuar diretamente como
condicionador de solo, uma vez que sua
produção envolve a atividade
microbiológica com presença de
Lactobacillus e Actinomicetos com
associação à Componentes Orgânicos e
Aminoácidos. Seu uso no solo, junto à
sementes e estruturas de propagação e
em aplicação foliar, mantém a atividade
biológica natural, inserindo um
componente auxiliador desse processo
ativo. Os produtos da Ecobhio
Tecnologia são ativos e contribuem
para a ação benéﬁca da microbiologia
existente, potencializando a atividade
ﬁsiológica em qualquer situação.
Nossos produtos são totalmente
compatíveis com os métodos de
aplicação convencionais e de
tecnologias de ponta, em baixo volume
e de pronto uso, sem necessidades de
misturas ou ﬁltragens em campo.
É a tecnologia a favor do
Produtor e do Ambiente.
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Fertilizante Organomineral Classe A Fertilizante Foliar Organomineral Classe A Fertilizante Organomineral Classe A

Fertilizante Organomineral Classe A

Fertilizante organomineral composto de N, Mo,
Carbono Orgânico e Aminoácidos, que, uma vez
aplicados via solo, na região da rizosfera,
estimulam a atividade microbiológica natural,
cuja atividade tem grande potencial de auxiliar
no desenvolvimento das raízes, estrutura
essencial para o correto desenvolvimento
vegetativo e produtivo.
O Ecobhio LEG pode ser associado aos
microorganismos fornecedores de nitrogênio nas
leguminosas. A aplicação deve ser feita no solo,
no sulco de plantio para que permaneça junto às
sementes, e em adição, a aplicação via solo com
uso de barra de pulverização aos 10 dias após a
germinação das plantas.

Fertilizante organomineral constituído dos
micronutrientes Mo, Co, Mn, Zn, carbono
orgânico e aminoácidos. O Ecobhio TVS, além
de fornecer elementos nutricionais, o carbono
orgânico e os aminoácidos componentes são
associados à microbiologia local, estimulando o
desenvolvimento e o aumento da atividade
microbiológica natural. Os aminoácidos auxiliam
na absorção dos nutrientes disponíveis e no
desenvolvimento radicular, em especial na
formação das raízes primárias. Seu uso deve ser
feito diretamente via solo, em sulco de plantio
junto à semente, estruturas vegetativas de
propagação ou banhando o solo das mudas
antes do plantio.
É indicado para as culturas de eucalipto, laranja,
seringueira, café, manga, goiaba, pêssego,
banana, melancia, mamão, amendoim e
algodão.

Fertilizante organomineral Ecobhio GRAM foi
desenvolvido para o fornecimento de nutrientes
essenciais para o correto desenvolvimento
radicular das plantas principalmente em seus
estágios iniciais. Seu componente orgânico,
associado aos aminoácidos e nutrientes
minerais, estimulam o desenvolvimento do
sistema radicular e auxiliam na manutenção das
atividades microbiológicas naturais do solo,
diferentemente de grandes cargas de Nutrientes
Minerais Solúveis que podem restringir essa
atividade. No processo de enraizamento de
culturas semi-perenes como a cana-de-açúcar, o
Ecobhio GRAM favorece o sistema vivo soloplanta, levando a um melhor ﬁxação e atividades
de absorção de água e nutrientes.

O Ecobhio COMPOST é um componente
organomineral, recomendado para garantir o
fornecimento de nutrientes ao complexo
solo/planta quando aplicado ao solo junto à
matéria orgânica natural ou depositada,
podendo ser aplicado diretamente na matéria
orgânica da compostagem antes da deposição
no solo, reduzindo uma operação no campo.

O FSD Cana é um fertilizante mineral
desenvolvido para o seu uso em absorção foliar
para a cultura de cana-de-açúcar composto por
macro e micro nutrientes essenciais à planta.
Essa cultura, com grande capacidade produtiva,
necessita de acréscimo nutricional para atingir
seu potencial, que o FSD Cana possui de forma
balanceada em sua composição. Formado por
minerais quelatizados, que se encontram
totalmente disponíveis à absorção foliar.

Indicado para uso em cana-de-açúcar, milho e
sorgo e também na recuperação de pastagens.

Reg. Prod. MAPA: SP-82027 10004-3

Reg. Prod. MAPA: SP-82027-10002-7

Recomendado para culturas de soja, amendoim,
algodão, batata e feijão.

As aplicações em processos de plantio em sulcos
com material orgânico como o café, frutíferas, e
até mesmo cultura perenes e semi-perenes são
ideais. Altamente eﬁciente nessas situações, não
concorre com as ações naturais existentes e
permite veicular os nutrientes de sua composição
elevando a eﬁciência da atividade biológica
existente.

O Ecobhio ECO FOL possui componentes
orgânicos e aminoácidos, que associados aos
nutrientes de sua composição, auxiliam na
atividade ﬁsiológica vegetativa. Os aminoácidos
possuem alta permeabilidade na membrana
cuticular associando os nutrientes no processo e
auxiliando sua absorção. Sua formulação e seus
componentes permitem ainda que, parte do
produto que cair no solo, seja amplamente ativo
e utilizado também no complexo solo/planta o
que facilita sua aplicação em qualquer estágio de
desenvolvimento vegetativo da planta.
É indicado para culturas perenes, semi-perenes,
anuais e hortifrutigranjeiros.
Reg. Prod. MAPA: SP-82027-10003-5

1 Litro

5 Litros

Indicado para o uso em cana-de-açúcar.
Reg. Prod. MAPA: SP- 003396-0.000003

Indicado para uso em tomate, vagens,
pimentões, abóbora, cenoura, batata, cenoura,
berinjela, brassicáceas, folhosas e frutíferas.

Reg. Prod. MAPA: SP-82027-10004-3

Reg. Prod. MAPA: SP-82027-10001-9

EMBALAGENS:

O BhioHF é um fertilizante organomineral e
condicionador de solo, desenvolvido a partir de
processos biodinâmicos ativos e enriquecidos
com nutrientes e aminoácidos, voltado para o
uso em hortifruti. Destaca-se pela sua
capacidade de potencializar o desenvolvimento
microbiológico em todos os tipos de solo com
aumento na disponibilidade de minerais solúveis
às plantas e redução dos danos causados por
macroorganismos ﬁtófagos como nematóides.
Além do aumento de produtividade, esses
fatores se destacam pela melhor qualidade dos
frutos e no aumento da longevidade produtiva da
planta.

Reg. Prod. MAPA: SP-003396-0.000004

EMBALAGENS:

1 Litro

5 Litros
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EMBALAGENS:

1 Litro
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EMBALAGENS:

1 Litro

5, 10, 20, 25 L

