
   

 

   

  N  K2O COT Substâncias  
Húmicas 

Ácidos 
Fúlvicos 

p/p 3,0 % 3,55% 19,0% 35,0% 35,0% 

g/L 39,0 46,1 247 455 455 

Natureza 
Física Densidade pH Índice 

Salíno 
Condutiv. 
Elétrica 

Fluído 1,3 g/ml 5,0 --- --- 

HortFull 
Linha do Produto 

TIPO DE FERTILIZANTE 

REGISTRO NO M.A.P.A. 

CERTIFICAÇÕES 

EMBALAGENS 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

GARANTIAS DE NUTRIENTES 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Para mais informações, entre em contato com o Departamento Técnico Comnagro a partir do e-mail: tecnico@comnagro.com.br 
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Fertilizante organomineral Classe A 
para uso via fertirrigação 

COMPOSIÇÃO 

   

 USO E POSICIONAMENTO NA LAVOURA 

   

FORMAS DE AÇÃO E RESULTADOS ESPERADOS 

 
• Café e Citrus: 25 a 40 L/ha/ano, do florescimento até o 1 mês da colheita, via solo 

na fertirrigação; 
• Frutas: 15 a 30 L/ha/ano, aplicar a partir da brotação das gemas, via solo na 

fertirrigação; 
• HF e Morango: 20 a 30 L/ha/ano, parcelado durante o ciclo, via solo na 

fertirrigação; 
• Batata: 10 a 20 L/ha/ano, no sulco de plantio, via solo; 
• Cereais: 1 a 5 L/ha/ano, no sulco de plantio, via solo. 
 

• Contem em sua formulação, uma fonte suplementar de polifenóis, que 
atuam na cadeia respiratória, resultando em aumento da atividade na 
planta, acelerando síntese enzimática e divisão celular; 

• Atuam no alívio de estresses abióticos atuando como moduladores do 
sistema anti-oxidante, trocas gasosas e manutenção osmótica dos 
tecidos. (Alívio de Estresses)  

• Na presença de acido fúlvicos, aumenta a absorção de Ca2+, e o Al é 
complexado em uma forma indisponível para ser absorvido pelas 
raízes (Maior absorção de água e nutrientes) 

• Aumento da absorção de P: A redução da fixação do fósforo acontece 
pela competição nos sítios de ligação, sendo que as moléculas dos 
ácidos fúlvicos possuem maior afinidade pela fração mineral do solo, 
assim liberando o nutriente. (Maior absorção de nutrientes) 

Ácidos Fúlvicos 

Lignosulfonatos 

Leonardita 

Potássio 

 Nutrientes Solúveis 

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

5 L 
x 4 

20 L 
x 1 1000L 


