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tribásico microencapsulada, conferindo
alta estabilidade para molécula em ampla
faixa pH e elevada absorção e
translocação no sistema vascular das
plantas. Glopper atua ativando as defesas
naturais da planta, promovendo a
lignificação dos tecidos e impede a
multiplicação de fungos e bactérias.

Proteção de Plantas Manejo de Doenças

1L 5L

Embalagens

p/p
g/L

Garantias

Cu
5,5%
71,5

Informações/ Certificações

NANOCÁPSULAS
100.000 x Menor que o Estômato 

0,000038 µm

                            pH                                                 Sistêmico
Excelente em Sinergia                Móvel nos vasos do Floema

Com tratamentos fitossanitários                    e do Xilema

Exclusiva formulação com cobre orgânico

Ecológicos

Cobre Tribásico Sistêmico

Molécula de Cobre Tribásico, sem
problemas de compatibilidade

Tecnologias

20L

Glopper
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Compostos por extratos naturais
com metabólitos secundários,
fortificam e estimulam os sistemas
de defensas naturais das plantas
para o manejo de fungos e bactérias,
possui certificação orgânica e zero
resíduo. Formulação
microencapsulada sem problemas
de compatibilidade e excelente
sinergia no manejo com defensivos
químicos.

1L

Embalagens

5L

Extratos
Vegetais

Manejo de
doenças

Informações/ Certificações

Produto
Zero Resíduo

Tecnologias

Proteção de Plantas Manejo de PragasEcológicos
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1L

Embalagens

5L

Extratos Vegetais 
Pinho, Citrus e Canela

Manejo de 
Pragas

Excelente para
Manejo de resistência

Informações/ Certificações

Sinérgico com
Fitossanitários

Formulação inovadora, composta
por extratos vegetais
microencapsulados, é certificado
para uso na agricultura orgânica e
zero resíduo. Suas características
únicas reforçam as defesas naturais
das plantas contra o ataque de
pragas como trips, mosca branca,
pulgões, ácaros, cigarrinhas,
cochonilhas e mosca das frutas.

Tecnologias

Proteção de Plantas Manejo de PragasEcológicos

3



Geadas

Fixação de
Flores

Veranicos

Produtividade 
Vegetal

Fitotoxidez

TriaminRac 
p/p
42%

7%

p/v
53%

8,9%

Aminoácidos 
Totais

Aminoácidos 
Livres

A linha de Aminoácidos da Comnagro é
produzida na Espanha, com a exclusiva
tecnologia de hidrólise da ArvensisAgro, 
 garantindo altas quantidades de
Aminoácidos Livres, entregando máxima
performance na recuperação de stresses 
 abióticos como veranicos, geadas e
fitoxidez.

 
Possuem: 
•       Altas concentrações de aminoácidos
livres.
•       Fabricação europeia

Nutrição de Plantas Bioestimulantes

Máxima
Proteção

Produtividade

Aminoácidos
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1L 5L

Embalagens

COT

Garantias
p/p
40%

30%

10%

25%

p/v
51%

38%

13%

32%

Informações/ Certificações

Leonardita líquida com maior
concentração de ácidos húmicos e
fúlvicos do mundo, formulação
microencapsulada e inovadora que
combina altas concentrações
substâncias húmicas com pH ácido,
permitindo excelente flexibilidade
de aplicação em mistura de tanque
com defensivos, fertilizantes e
produtos biológicos sem riscos de
incompatibilidade.

pH 
Ácido

Formulação 
Microencapsulada

Compatível com 
Fitossanitários e

Biológicos

Tecnologias

Leonardita Líquida mais concentrada do mundo.

Extrato 
Húmico Total

Ácidos 
Húmicos
Ácidos 

Fúlvicos

Nutrição de Plantas BioestimulantesÁcidos Húmicos
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E Fúlvicos

20L



Ácidos húmicos e fúlvicos extraídos
de leonardita em alta concentração,
formulação em pó com alta
solubilidade. Os ácidos húmicos
elevam a capacidade de troca de
cátions do solo (CTC) e
disponibilizam o fósforo retido no
solo. Ácidos fúlvicos estimulam a
síntese de auxina, fito-hormônio
responsável pelo estímulo do
desenvolvimento radicular.
•      Libera fósforo retido no solo.

Extrato Húmico Total

Ácidos Húmicos 

Ácidos Fúlvicos

25

Alta Solubilidade
100g/L

Libera Fósforo
retido no solo

CTC
2.000 mmolc/kg

Tecnologias

Nutrição de Plantas BioestimulantesÁcidos Húmicos
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Embalagens (kg)

COT

Garantias
p/p
85%
75%
10%
41%
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E Fúlvicos
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Óleo de casca de laranja com alta
concentração de D-limoneno, atua
como espalhante adesivo e
emulsificante nas aplicações via
foliar. Proporciona efeito
translaminar com excelente sinergia
no tratamento fitossanitário,
aumentando a eficácia das
aplicações especialmente de
inseticidas e herbicidas. Possui
certificação orgânica e zero resíduo. Com Lumik Sem Lumik

1L

Embalagens

5L

Óleo de
Casca de Laranja

Espalhante
Adesivo

Emulsificante
Água-Óleo

Informações/ Certificações

Potencializador 
Iseticidase Herbicidas

Tecnologias

Adjuvantes
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