EBIOBAMBU– Associação Escola de Bio arquitetura
Centro de Pesquisa e Tecnologia Experimental em Bambu

ESPÉCIES E USOS
1.Arundinaria Amabilis (conhecido como Tonkim):

VALOR: R$ 10,00

Descrição: De tipo alastrante; Gênero de médio porte,muito resistente.
Altura dos colmos: até
12m
Diâmetro dos colmos:
7cm
Nativo: China
Clima e solo: Tropical ou
subtropical.
Usos mais comuns: Utilizado
desde em estruturas, vara
de pescar, artesanato, até
fabricação de papel. Pode
ser em moita ou se tornar
um bosque se cultivado
sozinho.

2. Arundo Donax ( Cana do reino)

VALOR: R$ 10,00

Descrição: Planta de boa reprodução. Pega fogo com muita facilidade.
Altura dos colmos: 4 a 6m
Diâmetro dos colmos: 2 a 3 cm
Nativo: Sul da Ásia
Clima e solo: Se adapta facilmente a
vários
climas
e
solos.
Usos mais comuns: Produção de papel,
palheta de instrumentos de sopro,
suporte de trepadeiras.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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VALOR: R$ 18,00

3.Bambusa Chungui

Descrição: De tipo moita; Novos colmos são cobertas com uma substância
em pó branca chamada de "bloom", o que dá à planta sua aparência azul
Altura dos colmos: Até 10m
Diâmetro dos colmos: 6cm
Nativo: China
Clima e solo: Se adapta muito bem
a solos de origem vulcânica e
regiões úmidas tropicais
Usos mais comuns: além do seu
uso ornamental, é usado para
tecelagem e artesanato. É uma
planta medicinal para tratar febre.

4. Bambusa Gracilis

VALOR: R$ 18,00

Descrição: De tipo moita; arbusto de textura lenhosa e colmos finos
Altura dos colmos: Até
6m
Diâmetro dos colmos:
1,5cm
Nativo: China e Japão
Clima e solo: Deve ser
cultivado em sol pleno ou
meia sombra em solo fértil
com
composto
orgânico.
Usos mais comuns: Utilizada
como elemento ornamental.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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5. Bambusa Multiplex

VALOR: R$ 15,00

Descrição: De tipo moita; Cada nó tem um grande número de ramos até a
base do colmo que é bem densa
Altura dos colmos: 3 a 12m
Diâmetro dos colmos: 1,5 a 2,5
cm
Nativo: China
Clima e solo: Muito resistente ao frio
mesmo assim deve ser plantado em
local abrigado
Usos mais comuns: cercas vivas e
artesanatos.

VALOR: R$ 15,00

6. Bambusa Multiplex cv. Fernleaf

Descrição : De tipo moita; possui finas listras verdes ao longo dos seus
colmos dourados
Altura dos colmos: Até 4m
Diâmetro dos colmos: 1,5cm
Nativo: China
Clima e solo: Deve ser cultivado em sol
pleno ou meia sombra, tolera geadas
(até
-12°C)
Usos mais comuns: Cerca viva

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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7. Bambusa Nutans

VALOR: R$ 12,00

Descrição: De tipo moita, com colmos fortes e brotos comestíveis. Tende
crescer em aglomeração. Alguns dos colmos podem ter estrias creme.

a

Altura dos colmos: 12m
Diâmetro dos colmos: 8cm
Nativo: Índia
Clima e solo: Ideal em solos argilosos,
em pleno sol ou meia sombra . Cresce
melhor
nas
zonas
onde
as
temperaturas anuais dia estão dentro
da gama de 22 - 28 ° C.
Usos mais comuns: uso ornamental,
construção,
também
usado
na
indústria de papel da Índia.

8.Bambusa Oldhami

VALOR: R$ 35,00

Descrição: De tipo moita; Bambu difuso com colmos ligeiramente separados.
Se ramifica na parte superior do colmo.
Altura dos colmos: 15 a 18m
Diâmetro dos colmos: 80 a 100mm
Nativo:China
Clima e solo: Se adapta bem a beiras de rios e
solos de origem vulcânica, tolera baixíssimas
temperaturas.
Usos mais comuns: Elaboração de artesanatos
e móveis, polpa para produção de papel e
utilizado na construção.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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9. Bambusa tuldoides ( bambu verde comum ou bambu tulda )

VALOR: R$ 10,00

Descrição : De coloração verde, apresenta aurículas fimbriadas na parte superior.
Altura dos colmos: até 12 m
Diâmetro dos colmos: 6 a 10cm
Nativo: Sudeste Asiático.
Clima e solo: variedade de climas e
solos
Usos mais comuns: muito usado em
divisas e barreiras de propriedades,
para sombreamento de vias públicas,
construção de cercas entre outros usos.

10. Bambusa Vulgaris variedade vittata: (Bambu Brasileiro)

VALOR: R$ 25,00

Descrição :De tipo moita; Se distingue das outras de sua espécie pelo fato de
possuir forte cor amarelada com linhas verdes desiguais.
Altura dos colmos: até 15mts
Diâmetro dos colmos: 6 a 10cm
Nativo: China
Clima e solo: variedade de climas e solos

Usos
mais
comuns:
Além
do
uso
ornamental, é utilizada para fazer cercas
vivas, construções temporárias e excelente
para produção de álcool e celulose.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br

-5-

EBIOBAMBU– Associação Escola de Bio arquitetura
Centro de Pesquisa e Tecnologia Experimental em Bambu

11. Bambusa Vulgaris (Bambu Brasileiro)
sob encomenda

VALOR: R$ 20,00

Descrição : De tipo moita
Altura dos colmos: até 15mts
Diâmetro dos colmos: 6 a
10cm
Nativo: Espécie Pantropical
Clima e solo: variedade de climas e
solos

Usos mais comuns: Usado na
produção de papel, construções,
artesanato.

11. Pogonatherum paniceum

VALOR: R$ 12,00

Descrição: Grama de gato, mini bambu
Altura dos colmos:
Diâmetro dos colmos:
Nativo:
Clima e solo:

Usos
mais
comuns:
Ornamento, decoração

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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13. Chimonobambusa Quadrangularis:

VALOR: R$ 15,00

Descrição: De Tipo alastrante, seu como é verde, áspero ao tato, ocos e
quadrados. Os colmos apresentam raízes com aparência de espinhos.
Altura dos
colmos: 3 a 5m
Diâmetro dos
colmos: 0,4 a 4
cm
Nativo: China
Clima e solo: Tolera
baixas temperaturas
Usos
mais
comuns:
Planta
ornamental,
utilizada
em
tufos
isolados ou em grupos,
vasos, jardineiras.

14. Dendrocalamus Asper. (Bambu

VALOR: R$ 35,00

Gigante ou Balde)

Descrição : De tipo moita; Bambu de grande porte, Colmos retos arqueados
na ponta. Quando jovem é coberto por “pelos” bem finos.
Altura dos colmos: 20 a 30 mts
Diâmetro dos colmos: 8 a 20 cm
Nativo: Ásia Tropical
Clima e solo: regiões úmidas à semiáridas;
preferem solos ricos e altitudes de até
100m.
Usos mais comuns: são usados como
material de construção e madeira estrutural
para construção pesada, tais como casas e
pontes. Os entrenós do colmo são usados
como recipientes para água e outros
líquidos, e, como panelas. Este bambu
também é usado para fazer placas
laminadas, móveis, instrumentos musicais,
utensílios domésticos e artesanato. Os seus
brotos são comestíveis.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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15. Dendrocalamus Giganteus. (Bambu Gigante ou Balde)

VALOR: R$ 40,00

Descrição :De tipo moita; possui grandes folhas acuminadas e flores verdes,
depois amareladas e pardo-claras. Floresce a cada trinta anos .
Altura dos colmos: 24 a 60mts
Diâmetro dos colmos: 12 a 30cm
Nativo: Índia
Clima e solo: regiões tropicais
úmidas até regiões subtropicais;
preferem solos ricos
Usos mais comuns: cortados,
servem de vasos ou baldes, sendo
muito utilizados em construção.

16. Dendrocalamus Latiflorus.

VALOR: R$ 35,00

Descrição : Espécie que cresce em aglomeração. Tem brotos comestíveis.
Altura dos colmos: 20 a 25mts
Diâmetro dos colmos: 8 a 20cm
Nativo: China e Taiwan
Clima e solo: regiões úmidas à
semiáridas; preferem solos ricos e
altitudes de até 1000 metros.
Usos mais comuns: Os colmos usados
para
estruturas
de
madeira
(de
qualidade média) para casa e temporário
construção,
implementos
agrícolas,
tubos de água, cestos, balsas para
pesca, utensílios, tecidos, móveis ,
placas de bambu e fabricação de papel

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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17. Dendrocalamus Strictus

VALOR: R$ 30,00

Descrição: Possui colmos maciços ou com cavidade reduzida, flexíveis e
elásticos.
Altura dos colmos: 5 a 15m
Diâmetro dos colmos: 3 a 5 cm
Nativo: Índia
Clima e solo: Cresce de maneira ideal em
regiões tropicais e subtropicais, a
temperatura ideal é entorno de 20 a
30°C, mas pode resistir a baixas
temperaturas
ou a temperaturas até
45°C.
Usos mais comuns:
É utilizado como fonte de madeira e
matéria prima para produção de papel.

18. Guadua Angustifólia Kunt:

Para plantar - VALOR: R$ 15,00
Matrizes para fazer muda - VALOR: R$ 35,00

Descrição: Espécie da subfamília Bambusoideae gramínea.
Altura dos colmos: 18 a 20mts
Diâmetro dos colmos: 10 a
12cm;
Nativo: América do Sul até o
Panamá e acima do centro-oeste
brasileiro;
Clima e solo clima: clima tropical, solos
médios ricos - arenoso, com boa
drenagem, cresce bem ao longo de rios
ou colinas. Não se adapta bem em
lugares que sofram geadas.
Usos mais comuns: construção.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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19. Guadua Angustifolia Bicolor

VALOR: R$ 20,00

Descrição: É uma das maiores bambus das Américas. Variedade espinhosa de
bambu.
Altura dos colmos: 15 a 30m
Diâmetro dos colmos: 9 a 13cm
Nativo: América do Sul
Clima e solo:
Se desenvolve em climas
tropicais, suporta temperatura mínima de 1°c.
Usos mais comuns: Aplicação comercial em
construções. Bambu ornamental que se difere
na paisagem com suas cores.

20. Guadua Longifimbriata

VALOR: R$ 70,00

Descrição: é uma espécie de bambu lenhoso típica das formações de Floresta
Atlântica que ocorre especialmente em áreas que sofreram algum nível de
impacto natural. Floresce apenas uma vez em sua vida
Altura dos colmos:
Diâmetro dos colmos:
Nativo: Brasil
Clima e solo: Se desenvolve em
florestas tropicais e subtropicais, e
margens de rios
Usos mais comuns: muito usado em
divisas
de
propriedades,
para
sombreamento de vias públicas,
estaqueamento
de
tomateiros,
construção de cercas entre outros
usos.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br

- 10 -

EBIOBAMBU– Associação Escola de Bio arquitetura
Centro de Pesquisa e Tecnologia Experimental em Bambu

21. Makinoi

VALOR: R$ 15,00

Descrição: Tem grande resistência. Os colmos novos são cobertos por um pó que
os deixa com uma cor azulada antes de ficar com a cor verde característica.
Altura dos colmos: 6 a 12m
Diâmetro dos colmos: 30 a
60mm
Nativo: China
Clima e solo: Prefere solos ricos e
bem drenados.
Usos mais comuns: Utilizados na
fabricação
de
mobiliário
e
construção, artesanato e tecelagem.

22. Melocana Bacifera

VALOR: R$ 20,00

Descrição: De tipo moita; Colmo esverdeado quando jovem e cor de palha
quando maduro. Bastante resistente a incêndios.
Altura dos colmos: até 20m
Diâmetro dos colmos: 7 cm
Nativo: India
Clima e solo: Se desenvolve bem em
solos
arenosos.
Suporta
secas
prolongadas.
Usos mais comuns:
Material de construção e utensílios
domésticos. Polpa para papel e
artesanato.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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23. Phyllostachys Aurea. (Cana da Índia)

1m - VALOR: R$ 15,00
2,5m - VALOR: R$ 30,00
Descrição : De tipo alastrante com altura média. É verde, mas se cultivadas
em sol, vai torna-se marrom amarelada à medida que amadurecem.
Altura dos colmos: até
10mts
Diâmetro dos colmos:
1cm a 6cm
Nativo: China
Clima e solo: temperado,
suporta baixas temperaturas e
solos variáveis.
Usos mais comuns: construção,
mobiliário, cercas, artesanato,
cestas, estacas em plantações.

24. Phyllostachys Nigra

VALOR: R$ 25,00

Descrição: De tipo Alastrante; Colmos jovens de cor verde que se tornam
negro depois de um ano.
Altura dos colmos: 6 a 8m
Diâmetro dos colmos: 2 a 4 cm
Nativo: China
Clima e solo: Se plantada em solos pobres
tende a crescer em um conjunto apertado,
produzindo principalmente colmos finos,
deve ser plantado em solo rico, composto
por estrume e espaço para crescer sem
obstáculos.
Usos mais comuns: Utilizado como planta
ornamental em forma de tufos isolados ou
grupos. A rigidez de seus colmos permite
que seja utilizado na fabricação de varas de
pescar, bastões e instrumentos musicais.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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25. Phyllostachys Variegata (sem identificação ainda)

VALOR: R$ 12,00

Descrição: De tipo alastrante; Possui folhas rajadas verdes.
Altura dos colmos: 6 a
8m
Diâmetro dos colmos: 3
a 6 cm
Nativo: China
Clima e solo: Sem cuidados
específicos
necessários,
apenas uma combinação de
bom clima e solo saudável.
Usos mais comuns: Moita a
ou bosque.

26. Phyllostachys Pubescens (Moso)

VALOR: R$ 30,00

Descrição: De tipo Alastrante de altura média
Altura dos colmos: Até 20 m
Diâmetro dos colmos: 7 a 15cm
Nativo: China
Clima e solo: Apesar de apreciar mais o
clima temperado, pode ser cultivado
em diferentes tipos de clima e tolera
temperaturas bem baixas
Usos mais comuns: Principalmente
devido
seu
formato
ornamental
diferente, é bastante utilizado no
Brasil, pode ser cultivado inclusive em
ambientes internos em grandes vasos,
desde que o ambiente tenha bastante
claridade. Seus brotos são utilizados
como alimento na cozinha oriental.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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27. Pleioblastus Fortuney Variegata

VALOR: R$ 10,00

Descrição: Folhagem verde e branca (forragem)
Altura dos colmos: 0,3 a
1m
Diâmetro dos colmos: Nativo: Japão e introduzido
na Europa em 1863.
Clima e solo: Variedade de climas
e solos.
Usos mais comuns: Paisagismo

28. Pogonatherum Paniceum (mini bambu)

VALOR: R$ 12,00

Descrição: Possuitem forma densas e é baixa, com aspecto arredondado. Seus
ramos são longos e finos e as folhas são brilhantes, verdes claras ou varia entre
tons de creme.
Altura dos colmos: 0,3 a 0,4m
Diâmetro dos colmos: Nativo: Ásia
Clima e solo:
Equatorial, Mediterrâneo, Subtropical
e Tropical
Usos mais comuns:
O mini-bambu é muito versátil no
paisagismo, é um escolha perfeita
para ficar em bordas de lagos e
cascatas, pois aprecia a umidade
constante destes locais. Pode ainda
ser plantado em vasos.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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29. Semiarundinaria Yashadake cv.Kimmei

VALOR: R$ 10,00

Descrição: Bastante resistente, possui folhas verdes escuras. Em invernos
muito frios os colmos mais jovens viram um vermelho se forem expostos a luz
do sol brilhante.
Altura dos colmos: 3 a 4m
Diâmetro dos colmos: 15 a
20mm
Nativo: Japão
Clima e solo: Pleno sol ou sombra
parcial. Solo rico em húmus, úmido
e bem drenado.
Usos
mais
comuns:
Uso
ornamental, isoladamente ou em
grupos, em vasos ou jardineiras.

30. Shibataea Kumasaca

VALOR: R$ 10,00

Descrição: Arbusto de pequeno porte.
Altura dos
colmos: Até 1,5
Diâmetro dos
colmos: Nativo: China
Clima e solo: Solo
moderadamente fértil,
úmido,
mas
bem
drenados ou úmido em
sombra parcial, ou
pleno sol.
Usos mais comuns:
Utilizada
como
ornamento.

Sede: Fazenda São João do Vale da Grama, Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ – Brasil CEP: 27580.000 )
Escritório: Rua Djalma Ulrich,163/1001.Copacabana. Rio de Janeiro, RJ – Brasil (CEP 22.071-020)
Tel. : (+55 21) 2266.2197 / Cel: 99969-1073
E-mail: celina@ebiobambu.com.br / www.ebiobambu.com.br
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31. Schizostachyum Brachycladum

VALOR: R$ 60,00

Descrição: Arbusto tropical, Possui caules amarelados com listras verdes.
Floresce anualmente.
Altura dos colmos: 7 a 15m
Diâmetro dos colmos: 7 a 10cm
Nativo: Sudeste Asiático.
Clima e solo: Pode crescer em qualquer
tipo de solo, porem se desenvolve melhor
em solos bem drenados e limosos.
Usos mais comuns: Além do seu uso
ornamental, também é utilizado para
produzir artesanatos. Seus brotos são
comestíveis.

32. Thyrsostachys Siamensis

VALOR: R$ 15,00

Descrição: De tipo moita; Possui folhas muito pequenas, muito compacto e
vertical, cria um “efeito nuvem”. Possui grande inclinação, podendo suas folhas
atingirem o solo.
Altura dos colmos: 7 a 13m
Diâmetro dos colmos: 6cm
Nativo: Tailândia
Clima e solo: Melhor em sombra parcial,
mas cresce bem em pleno sol se o solo
não seca, e ela tolera sombra total,
também. Se desenvolve bem em solo
argiloso e com boa drenagem. Mas pode
crescer mesmo em solo pobre e seco.
Usos mais comuns: Construção. Seus
brotos são comestíveis.
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*RECOMENDAÇÕES
-Para plantar Guadua em 1 ha recomendo plantar de 5 em 5 mts = 400 mudas.
-Para plantar Dendrocalamus em 1 ha recomendo plantar de 6 em 6 mts = 256
mudas.
-Hoje no Brasil, 1 dúzia de varas com 7.80 mts de bambu para construção, espécie
vulgarmente conhecido como Mosso = R$ 250,00
800 varas de bambu lenhoso ( Guadua angustifolia) por ha / ano renderão no
mínimo R$ 24.000,00.
PEDIDOS:
·
Enviar dados completos do pedido, para qualificação do cliente: Nome da
empresa ou pessoa física, CGC/CPF, endereço completo, telefone e e-mail,
formalizando o pedido.
·
Todos os pedidos são de responsabilidade do cliente pela veracidade dos
dados relativos à postagem de destino das encomendas.
·
Grande quantidade de muda o Sedex será confirmado o valor no dia do
envio, depositado na conta do Itaú indicada e elas serão despachadas.
·
As mudas são enviadas mediante confirmação de depósito.
FORMA DE PAGAMENTO:
·
Para qualquer quantidade o pagamento é no ato da contratação, com
depósito em conta a ser indicada, que consiste de todos os custos existentes
(mudas + embalagem + handling + sedex + frete + impostos (ICMS). O
imposto será calculado e será pago pelo comprador.
PROCEDIMENTO APÓS RECEBIMENTO DAS MUDAS:
·
As mudas vão embaladas, sem terra, o que é padrão, e deverão ser
plantadas em no máximo 05 dias.
·
Ao receber as mudas, plante-as em saco preto com terra adubada de
barranco, pois possuem as propriedades necessárias e fundamentais ao
plantio das mudas.
·
Período de aclimatação é de até dois meses. Ao estarem aclimatadas,
plantá-las em local definitivo, que deverá ser preparada o número de coroas,
com diâmetro de 0,50cm cada, com teor de acidez da terra NPK 10 X 10 X
10.
·
Não utilizar, sobre hipótese alguma, terras provenientes de floriculturas,
sob o risco de perdas das mudas, nos eximindo de quaisquer
responsabilidades.
ALGUNS BENEFÍCIOS DO BAMBU:
http://www.redetv.com.br/portal/Video.aspx?107,12,69898,Jornalismo,Good
-News,Resistente-e-flexivel-bambu-e-alternativa-sustentavel-Bloco-1
http://www2.redetv.com.br/portal/Video.aspx?107,12,69818,Jornalismo,Goo
d-News,Resistente-e-flexivel-bambu-e-alternativa-sustentavel-Bloco-2
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