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Argila Expandida

Brilha Folha Dimy

Ideal para fazer drenagem em vasos e jardineiras e
também como função estética. Quando colocada com
finalidade estética, controla a germinação de ervas
daninhas.

Embeleza as folhas, deixando-as com aspecto brilhante,
o que torna a planta muito mais bonita e atraente e
previne o ataque de cochonilhas, deixando a superfície
da folha protegida.

Embalagens de 2 L e 50 L

Embalagem de 50 mL e 200 mL

Calcário Dimy

Brilha Folha Dimy - Pronto Uso

É um produto multiuso, que pode ser usado tanto
como corretivo de solo como fertilizante. Ele é fonte de
magnésio e cálcio para as plantas.

Embeleza e protege as folhas deixando-as com aspecto
brilhante, mais bonita e atraente além de prevenir
o ataque de cochonilhas, deixando a superfície da
folha protegida. Basta borrifar nas folhas e começar a
embelezar seu jardim.

Embalagem de 3 kg

Embalagem de 500 mL

Hydroplan-EB

Embalagem de 5 g

Óleo Vegetal Dimy

Potente retentor de água. 5 g de grânulos de Hydroplan
absorvem até 1,5 L de água. Empregado para decoração
floral, em recipientes transparentes com flores cortadas
ou plantas aptas a ambientes úmidos e para aumentar a
reserva em água de solos de jardins, vasos, possibilitando
a diminuição do número de regas.

Embalagem de 100 mL e 1 L

Possui dupla finalidade de ação, que consiste na
proteção/controle de insetos de carapaça como as
cochonilhas e na limpeza e higienização de folhas e
galhos. Este óleo é composto por óleos naturais.

Vermiculita Dimy

Embalagens de 2 L e 100 L

Possui diversas utilidades. Pode ser utilizada pura para
germinação de sementes e produção de mudas ou
misturada com a terra, para melhorar as propriedades do
solo.

Terra Vegetal Dimy
Embalagens de 2 kg

Terra de origem turfosa ideal para plantio e manutenção.
É um composto especial e fértil, rico em matéria orgânica
e macronutrientes, pronto para usar em sementeiras,
vasos, floreiras, hortas, gramados, etc.
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Fertilizante Dimy Grass
Para Gramados

Adubo Uréia

Embalagem de 1 kg

O Fertilizante Dimy Uréia contém alta concentração
de nitrogênio proporcionando um verde característico
à planta. Perfeito para ser utilizado em vasos, jardins,
gramados, hortas e frutíferas. Utilizado em adubação
de cobertura, atua na folha da planta.

Embalagens de 1 kg, 5 kg e 25 kg

É um fertilizante da Família dos NPKs de liberação lenta.
Oferece economia, segurança e praticidade, além da alta
qualidade Dimy. É um produto que possui o nitrogênio
de liberação lenta, recomendado para gramados
ornamentais e campos esportivos.

Dimy Tablet

Embalagem de 50 g e 250 g

Adubo 04.14.08

Fertilizante Mineral Misto para vasos, hortas, pomares
e jardins. Dimy Tablet é um fertilizante compacto de
liberação controlada, contendo todos os nutrientes
básicos para desenvolvimento das plantas. Dimy Tablet
elimina a necessidade de múltiplas fertilizações de
cobertura durante o primeiro ano das plantas. Dissolve
lentamente no solo, com ação por vários meses.

Embalagens de 5 kg e 1 kg

Recomendado na adubação de plantio. Indicado para
vasos, gramados, jardins, hortas e frutíferas.

Adubo 10.10.10

Embalagens de 5 kg e 1 kg

Fórmula balanceada, recomendada para adubação,
manutenção e cobertura em geral. Estimula o crescimento
vegetativo das plantas. Indicado para vasos, gramados,
jardins, hortas e frutíferas.

Enxofre Dimy

Embalagem de 30 g e 300 g

É um produto que possui duas finalidades de uso nas
plantas. Por ser o Enxofre um nutriente essencial para
o bom crescimento e desenvolvimento das plantas e
responsável por um melhor aproveitamento, o Enxofre
Dimy serve para fornecer através de aplicação foliar, esse
nutriente para as plantas. Porém, o principal objetivo da
aplicação do Enxofre Dimy, nas plantas é o ótimo efeito
acaricida que ele possui.

Adubo Salitre

Embalagem de 1 kg

Também um dos tradicionais fertilizantes da agricultura,
o salitre serve bem para o desenvolvimento vegetativo
das plantas, tanto no cultivo em interiores, como também
nos gramados, vasos, jardins, hortas e frutíferas. Rico
em nitrogênio, o tradicional uso do salitre serve muito
bem para a fase de crescimento da planta, quando ela
está comçando a ganhar estrutura e absorver todos os
nutrientes que o solo pode lhe proporcionar. Ideal para
cultivos em solo e também em interiores e hidroponias.
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FERTILIZANTES MINERAIS
LÍQUIDOS - PRONTO USO

Pronto Uso - Linha Premium

Embalagem de 120 mL

Fertilizante Temperos

Embalagem de 500 mL

Fertilizantes elaborados com fórmulas específicas (macro
e micro nutrientes) para uma melhor nutrição das plantas.

10.10.10 Líquido

Fórmula indicada para manutenção de plantas em geral.
Indicado para plantas em estado vegetativo, pois melhora a
formação de ramos e folhas novas.

Indicado para a fertilização de plantas utilizadas para
tempero, como manjericão, orégano, salsa, cebolinha,
manjerona, tomilho, hotelã, coentro, entre outros.

04.14.08 Líquido

Fertilizante Orquídeas

Embalagem de 120 mL

Fórmula indicada para plantio de mudas e flores, para a
formação de mudas e para manutenção de plantas adultas.
Sua fórmula é perfeita para um melhor enraizamento.

Indicado para a fertilização de orquídeas.

Casa Verde Foliar

Fertilizante Samambaias

Fertilizante Rosas e Azaléias

Indicado para a fertilização de rosas e azaléias.

Embalagens de 120 mL e 500 mL

Indicado para a fertilização de samambaias.

Fertilizante líquido concentrado, para pulverização
das folhas. Fórmula equilibrada que deve ser aplicada
diretamente nas folhas.

Casa Verde Raiz

Embs. de 120 mL e 500 mL (formulação 8-8-8)

O frasco possui copo dosador que facilita a diluição do
fertilizante. Muito mais prático e econômico. Dosagem:
7,5 ml para 1 litro de água. Proporciona um melhor
desenvolvimento das raízes, fazendo com que a planta
absorva os nutrientes do solo.
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Dimy® Orquídea

Dimy® Cactos e Suculentas

É um fertilizante indicado para a manutenção de orquídeas.
Ele pode ser aplicado via foliar e também via solo.
Possui uma fórmula equilibrada proporcionando um maior
vigor da planta. Dimy orquídea Premium possui rápida
absorção pela planta garantindo uma resposta rápida
no seu desenvolvimento. Pode ser aplicado em todas as
variedades de orquídea. Possui um excelente rendimento,
rende 25 litros de fertilizante. Dosagem recomendada:
10 mL do fertilizante diluídos em 1 litro de água.

O Fertilizante Dimy Cactos e suculentas foi desenvolvido
para dar a você a certeza de ter sempre plantas sadias,
com flores abundantes e de colorido todo especial. É
um fertilizante de uso (via solo) completo com macro e
micronutrientes, fornece nutrição balanceada ,favorecendo
o crescimento e floração. A regra é sempre utilizar adubo
rico em fosforo e potássio.

Embalagem de 250 mL

Embalagem de 120 mL

FERTILIZANTES MIN. ESPECÍFICOS

Dimy® Temperos e Hortas

Embalagem de 500 g

Embalagem de 250 mL

Fertilizante Rosa e Azaléia

O Fertilizante Dimy Temperos & Hortas é indicado para
várias plantas utilizadas como temperos ex: manjericão,
orégano, salsa, cebolinha, hortelã entre outras. É um
fertilizante elaborado com fórmula especifica (com
macro e micronutrientes) para melhorar nutrição de
suas plantas. O uso desse fertilizante renova e melhora
o crescimento de seus temperos ou hortas naturais,
mantendo sempre saudáveis em ótimas condições
para consumo. Possui um excelente rendimento,
rende 25 litros de fertilizante. Dosagem recomendada:
10 mL do fertilizante diluídos em 1 litro de água.

Fertilizantes elaborados com fórmulas específicas para
uma melhor nutrição de suas plantas. Indicado para a
fertilização de rosas e azaléias.

Embalagem de 100 g

Fertilizante Orquídea

Fertilizantes elaborados com fórmulas específicas para
uma melhor nutrição e manutenção de suas plantas.
Indicado para a fertilização de orquídeas.

Fertilizante Samambaia

Fertilizantes elaborados com fórmulas específicas para
uma melhor nutrição e manutenção de suas plantas.
Indicado para a fertilização de Samambaias.

Dimy® Rosa do Deserto
Embalagem de 250 mL

O Fertilizante Dimy Rosa do Deserto contém macro,
micronutrientes, aminoácidos e solução de mátria
orgânica. Rico em cálcio e Boro, elementos essenciais
para o desenvolvimento estrutural das plantas, dando
equilíbrio nutricional. Possui um excelente rendimento,
rende 25 litros de fertilizante. Dosagem recomendada:
10 mL do fertilizante diluídos em 1 litro de água.

Fertilizante Violeta

Fertilizantes elaborados com fórmulas específicas para
uma melhor nutrição e manutenção de suas plantas.
Indicado para a fertilização de violetas.
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FERTILIZANTES MINERAIS
MISTOS

FERTILIZANTES ORGÂNICOS

Fertilizante Esterco de Frango
Embalagem de 1 kg

Fertilizante Fosfato Moído de Rocha
Embalagem de 1 kg

Fertilizante natural rico em nitrogênio (puro e curtido),
ideal para ser aplicado em hortas e pomares. Perfeito
para ser utilizado em vasos, jardins, gramados, hortas e
frutíferas. Excelente para cultivo orgânico. O esterco de
frango deve ser incorporado ao solo.

Fertilizante Fosfato Moído
+ Farinha de Osso

Fertilizante Farinha de Osso

Evita a necessidade de se adubar com frequência, não
saliniza o solo, é compatível com outros fertilizantes, contém
diversos micronutrientes, ajuda na correção da acidez dos
solos e é um complemento da agricultura orgânica.

Embalagens de 1 kg e 5 kg

Fertilizante rico em fósforo, deve ser incorporado ao solo
para um melhor aproveitamento da planta, ideal para ser
aplicado em hortas e pomares. Ideal para o estágio de
floração das plantas.

Embalagem de 1 kg

Evita a necessidade de se adubar com frequência, não
saliniza o solo, é compatível com outros fertilizantes,
ajuda na correção da acidez dos solos, é um
complemento da agricultura orgânica e é ideal para uso
em jardinagem amadora.

Fertilizante Humus de Minhoca
Embalagem de 1 kg

O Fertilizante Dimy Orgânico Humus de Minhoca é
natural e proporciona uma melhor retenção de água no
solo sendo uma rica fonte de elementos essenciais para
as plantas. Perfeito para ser utilizado em vasos, jardins,
gramados, hortas e frutíferas.

Fertilizante Torta de Mamona
Embalagens de 1 kg e 5 kg

Torta de Mamona Dimy é um fertilizante totalmente
orgânico rico em nitrogênio, deve ser incorporado ao
solo para um melhor aproveitamento da planta. Ideal
para o estágio de vegetação das plantas. Adubo natural
que deve ser incorporado ao solo.
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FORMICIDA

HERBICIDAS

Formigel Dimy

Glifosato

Formicida extremamente eficiente no controle de
formigas caseiras. Aplicação simples e econômica à base
de gel.

É um herbicida sistêmico que deve ser aplicado nas plantas
daninhas, indesejadas. Após a aplicação, o produto é
absorvido e se desloca pela planta provocando sua morte.
Elimina plantas daninhas como: tiririca, picão-preto, capimcolonião, quebra-pedra, capim-carrapicho, mentruz, caruru,
dentre outros. Advertência: Não aplique sobre plantas úteis
e gramados, pois sendo um herbicida não seletivo, pode
danificá-las ou até mesmo matá-las. Não aplique nas horas
mais quentes e nem quando houver vento.

Embalagem de 20 mL

Embalagem de 10 g

FUNGICIDAS

Cupro Dimy - em Pó ou Líquido
Embalagens de 60 mL, 30 g e 300 g

Produto à base de cobre, na forma de pó solúvel ou
líquido, que possui ação preventiva contra fungos e
ao mesmo tempo nutre a planta com este elemento
tão importante para ela. Pode ser utilizado em plantas
ornamentais, hortaliças e frutíferas para prevenir o
aparecimento de fungos como: ferrugem, podridão das
raízes, antracnose entre outras doenças que atacam as
plantas.

Glifosato Dimy

Embalagem de 500 mL

Herbicida sistêmico de pronto uso cujo modo de ação
ocorre através da absorção do produto pelas folhas e
transporte para dentro da planta, ocasionando sua morte.
É indicado para controle de tiririca, capim colonião, grama
seda, caruru, picão preto, capim braquiária entre outros.
Elimina ervas daninhas em calçadas, jardins, terrenos,
parques, etc. É pós emergente, não seletivo e age nas
plantas existentes. Deve-se agitar o produto e pulverizar
sobre as plantas indesejadas, até obter uma cobertura
sobre a planta.

Emerald Dimy

Embalagem de 20 mL

Herbicida seletivo que serve para controlar ervas
daninhas que infestam gramados de grama esmeralda.
Para jardinagem amadora.
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Dimy Pronto

Dimethyson 500Ce - Pronto Uso

Inseticida de largo espectro, combate inúmeras
pragas que atacam as plantas ornamentais, hortaliças
e frutíferas. Já vem diluído e seu jato pulverizador
age por contato exterminando com eficiência pragas
(cochonilhas, pulgões, moscas, lagartas, percevejos e
outros).

Eficaz no combate de formigas, cupins, pulgões,
cochonilhas e lagartas - Pragas que atacam as plantas.
Com a praticidade e segurança na aplicação.

Embalagem de 500 mL

Embalagem de 500 mL

Multinseticida Dimy Jardim
Embalagem de 300 mL

Dimethyson Dose Única
Jardinagem Amadora

Nova geração de inseticida Dimy. Mais prático e seguro.
À base de água. Utiliza ativos de última geração para
controle das principais pragas que atacam jardins (pulgões,
cochonilhas, formigas, percevejos, lagartas e besouros).

Indicado no controle de cochonilhas que atacam as
plantas ornamentais. Dimethyson é seguro e prático.

Lesmicida Dimy

Inseticida Dimy
Jardinagem Amadora

Produto indicado para o controle de lesmas e caracóis
que atacam hortaliças e plantas ornamentais.

Embalagem de 30 mL

Embalagem de 50 g

Embalagem de 20 mL

Inseticida Dimy DDVP

O mais novo inseticida para controle de pulgões e
cochonilhas que atacam as plantas ornamentais. Prático e
seguro, possui eficácia comprovada.

Embalagem de 50 mL

Inseticida de choque para controle de pulgões ,
cochonilhas, lagartas, besouros, moscas, formigas entre
outros.
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INSETICIDAS NATURAIS

Dimy Pel

Embalagem de 30 mL

Inseticida biológico para controle de lagartas que atacam:
plantas ornamentais, hortas e pomares.

Embalagem de 20 g

Dimy Neem

Produto à base de óleo de Neem, originário da
Índia, cujas propriedades inseticidas são conhecidas
pelos indianos há vários séculos. Controla pulgões
e cochonilhas em plantas ornamentais, hortaliças e
frutíferas. Sua grande vantagem é não provocar danos
ao homem e meio ambiente.

Vector Dimy

Embalagem de 500 mL

Larvicida biológico que atua no controle da Dengue
exterminando as larvas de Aedes aegypti. Basta aplicá-lo
diretamente sobre os recipientes com água parada como
pratos de vasos, bromélias, ralos, pneus, garrafas etc.

Dimy Neem - Pronto Uso
Embalagem de 500 mL

REPELENTES NATURAIS

Controla pulgões e cochonilhas em plantas ornamentais,
hortaliças e frutíferas. Produto 100% Natural, pronto
para usar.

Andiroba Dimy

Embalagem de 500 mL

Pó de Fumo

Produto natural indicado no controle de pragas como
pulgões e lagartas que atacam plantas ornamentais,
hortas e pomares. Sua utilização é fácil e segura.

É um produto de excelente perfume, mas também com
capacidade de dispensar insetos como pernilongos,
borrachudos e moscas. É usado também em áreas com
presença de animais domésticos para amainar odores
desagradáveis.

Dimy Fumo Erva Santa

Citro Dimy

Produto natural de pronto uso à base de fumo, indicado
para controle de pulgões e lagartas que atacam hortas,
pomares e plantas ornamentais. Pode ser aplicado em
todas as variedades de plantas.

Produto à base de citronela, uma planta que possui
inúmeras propriedades medicinais e farmacotécnicas, de
efi ciência comprovada como repelente de insetos. Além de
aromático, Citro Dimy possui características bacteriostáticas
(inibe a multiplicação das bactérias) e é um repelente
natural contra mosquitos, pernilongos e borrachudos.
Citro Dimy é registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) e
já vem pronto para o uso, possui efi cácia comprovada em
Laboratório.

Embalagem de 200 g

Embalagem de 500 mL

Embalagem de 500 mL
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