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ATENÇÃO: SIGA RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E RECEITA. UTILIZE SEMPRE
OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. NUNCA PERMITA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO POR MENORES
DE IDADE. FAÇA O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS. DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E RESTOS DE
PRODUTOS. USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.
CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO.
VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

Unidade Piracicaba (SP)
Microbiológicos

Matriz Koppert - Holanda

BIOS
(do grego Bíos: vida)

Unidade Charqueada (SP)

É disso que a Koppert trata. Uma empresa criada por alguém que dedicou sua vida à produção agrícola.

Macrobiológicos

E que teve sua vida colocada em risco por uma forma de produzir que gerava desequilíbrio biológico. Jan
Koppert mudou sua vida sem deixar a agricultura. E, assim, começou uma transformação na vida de milhões
de pessoas. Descobriu sua nova vida na observação da vida, de como as muitas vidas se relacionavam na
natureza. De como um organismo vivo agia em defesa de outro. De como a vida poderia agir em defesa da
vida. Com a Koppert, ele deu vida a uma nova categoria de insumos para a agricultura, baseada na Biologia
– A Ciência da vida.
O biológico é o insumo com vida. A Koppert desenvolve tecnologia a serviço da vida. Uma tecnologia viva
em um contingente que vai de organismos microscópicos e macroscópicos a cientistas de contribuição
gigantesca ao agronegócio. A Koppert entende os agricultores e os seus desafios. Eles não plantam apenas

Unidade Lençóis Paulista (SP)

para si. Dedicam suas vidas pela preservação da vida de outras pessoas. E pela preservação de sua própria

Natutec Drone

atividade. Afinal, sua vida vai continuar através de seus filhos e netos. Cuidar da vida hoje é garantir a vida
amanhã. Os insumos vivos da Koppert usam os ciclos da vida para regenerar a vida do solo e defender a vida
das plantas. E, assim, gerar produtividade e resultado. Porque é assim que se faz agricultura sustentável: com
um olho no bolso e o outro no futuro, com segurança alimentar, saúde e respeito ao meio ambiente.

Unidade Argentina
Inoculantes
Jan Koppert
Fundador da Koppert Biological Systems
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Mapa de distribuição
Presença consolidada e atuação nas principais regiões agrícolas.

Pesquisa e Desenvolvimento
Inovação é palavra-chave para um programa eficiente de controle
biológico. A constante busca por novos inimigos naturais e a excelência na
produção são os principais objetivos da Koppert.
A

empresa

conta

com

departamento

próprio

de

Pesquisa

&

Desenvolvimento para aperfeiçoamento de tecnologias de controle
biológico para a agricultura tropical.

Produção
A Koppert possui no Brasil uma infraestrutura completa para atender à
crescente demanda do mercado agrícola por bioinsumos.
Com processos produtivos padronizados, seguros e altamente tecnificados,
garante confiabilidade e qualidade dos seus mais de 20 produtos.

Unidade Macrobiológicos
Charqueada (SP)

Logística

Unidade Microbiológicos
Piracicaba (SP)

A empresa realiza o controle e a verificação da temperatura, condições de
transporte e armazenamento durante todo o processo logístico, de forma
a garantir a qualidade final de seus produtos.

Unidade Natutec Drone
Lençóis Paulista (SP)

Matriz Somax (Distribuidor Exclusivo Koppert)
Hernandarias, Alto Paraná (Paraguai)

Distribuição
Nossos produtos estão presentes em praticamente todas as regiões

Unidade Inoculantes
Buenos Aires (Argentina)

agrícolas do país, atendendo desde o pequeno até o grande produtor, em
parceria com distribuidores regionais.

Escaneie o QRCode e encontre
um revendedor Koppert mais próximo
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SPARCBIO
Centro avançado de pesquisas, inédito no país, envolvendo a interação empresa,
Koppert Biological Systems, Universidade de São Paulo, por meio da Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP e a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo FAPESP em apoio à pesquisa científica de alto nível para o
desenvolvimento de tecnologias agrícolas sustentáveis.

Gazebo
O Gazebo é o primeiro hub de inovação especializado em tecnologias voltadas
para o controle biológico do país.
Como parte integrante da estratégia de crescimento da Koppert do Brasil, o
Gazebo tem como objetivo capitanear parcerias, sejam com startups, empresas ou
instituições de pesquisa, que desenvolvam soluções aplicadas aos bioinsumos e
serviços relacionados, com foco em inovação e sustentabilidade.

Aplicativo de Compatibilidade de Produtos
O aplicativo compatibilidade de produtos Koppert é um guia para entender os efeitos de agroquímicos e
fertilizantes em organismos benéficos e funciona de maneira prática e simples, mostrando as interações

e-Trap
A e-Trap, é a primeira startup residente do Gazebo, que via parceria com a Jacto está

possíveis entre os produtos. Uma grande vantagem é que o app funciona off-line, facilitando a pesquisa em
lugares sem acesso à internet.

desenvolvendo uma solução digital de monitoramento de pragas que permitirá
maior eficiência nas tomadas de decisão, facilitando a integração das soluções
biológicas no manejo integrado de pragas (MIP).

Agro Bee
A AgroBee é uma startup que conecta produtores rurais que precisam polinizar
suas plantações e apicultores, por meio de um aplicativo. Conhecido como “uber
das abelhas”, o app tem como principal objetivo proteger as abelhas e beneficiar
a produção agrícola sustentável. A sinergia entre polinização e controle biológico
fez com que a startup fosse a segunda a figurar como residente do Gazebo, hub de
inovação da Koppert.
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Portfólio Microbiológicos
A Koppert oferece um extenso portfólio de produtos microbiológicos para controle
de pragas e doenças como fungicidas, nematicidas e inseticidas produzidos à base
de fungos, vírus e bactérias. Os produtos microbiológicos da Koppert combatem as
principais pragas e doenças nas culturas, sem deixar resíduos que possam comprometer
a natureza e a saúde.
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ALVOS
Trichoderma harzianum 1306

Mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum), podridão abacaxi (Thielaviopsis paradoxa),
Trichodermil® é um biofungicida e
bionematicida que proporciona melhor

nematoide das lesões radiculares (Pratylenchus zeae), podridão radicular
(Rhizoctonia solani) e podridão radicular seca (Fusarium solani f.sp. phaseoli).

desenvolvimento radicular da planta.
Com dupla proteção, controla o ataque de
fungos e nematoides de solo.

Linhagem: ESALQ 1306 (Exclusiva Koppert)
Indicação: Todas as culturas

BENEFÍCIOS

Redução do inóculo
de doenças de solo
(fungos e nematoides).

Maior atividade
na rizosfera da planta.

Maior sanidade e
desenvolvimento radicular.

Registro no MAPA: 2.007

Trichoderma harzianum
12

Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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ALVOS
LANÇAMENTO
Beauveria bassiana PL63

Boveril Evo® é um bioinseticida com

Broca-do-café (Hypothenemus hampei), Percevejo-marrom
(Euschistus heros) e Mosca-branca (Bemisia tabaci).

eficiência agronômica comprovada no
controle da Broca-do-café (Hypothenemus
hampei), Percevejo-marrom (Euschistus
heros) e Mosca-branca (Bemisia tabaci).

Linhagem: PL 63 (Exclusiva Koppert)
Indicação: Todas as culturas
Registro no MAPA: 17.520

Beauveria bassiana
14

BENEFÍCIOS

Aumenta a proteção dos esporos
e consequentemente maior
controle de pragas que podem
causar danos as culturas.

Maior tempo
de prateleira.

Amplo espectro
de ação.

Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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ALVOS
LANÇAMENTO
Bacillus pumilus

Caravan® é um biofungicida com ação

Mancha-parda (Septoria glycines), Mancha-alvo, (Corynespora cassiicola)
e Crestamento-foliar-de-cercospora (Cercospora kikuchii).

multissítio, que promove ampla proteção
contra doenças foliares.

BENEFÍCIOS

Linhagem: isolado CNPSo3203
Indicação: Todas as culturas

Proteção contra
doenças foliares.

Contribui para manejo
de resistência de
doenças.

Compatibilidade com outros
métodos de controle.

Registro no MAPA: 04.721

Bacillus pumilus
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Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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ALVO
Metarhizium anisopliae E9

Cigarrinha-da-raiz (Mahanarva fimbriolata).

Metarril® é um bioinseticida com eficiência
agronômica comprovada no controle
da Cigarrinha-da-raiz (Mahanarva
fimbriolata).

BENEFÍCIOS

Linhagem: ESALQ E9 (Exclusiva Koppert)
Indicação: Todas as culturas

Ideal para manejo
integrado de pragas (MIP).

Indicado para manejo de
resistência de insetos-praga a
inseticidas químicos.

Preserva os inimigos
naturais das pragas.

Registro no MAPA: 6.605

Metarhizium anisopliae
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Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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ALVOS
Isaria fumosorosea 1296

Octane® é um bioinseticida com eficiência
agronômica comprovada no controle da

Cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis), Pisilíeo (Diaphorina citri),
e Lagarta-do-algodão (Helicoverpa armigera).

Cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis),
Pisilíeo (Diaphorina citri), e Lagarta-doalgodão (Helicoverpa armigera).

Linhagem: ESALQ 1296 (Exclusiva Koppert)
Indicação: Todas as culturas

BENEFÍCIOS

Ideal para manejo
integrado de pragas (MIP).

Indicado para manejo de
resistência de insetos-praga a
inseticidas químicos.

Preserva os inimigos
naturais das pragas.

Registro no MAPA: 30.917

Isaria fumosorosea
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Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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ALVOS
Nucleopolyhedrovirus (HearNPV)

Diplomata® é um bioinseticida com
eficiência agronômica comprovada

Helicoverpa armigera, Lagarta da maçã (Heliothis virescens)
e Helicoverpa zea.

no controle da Helicoverpa armigera e
Heliothis virescens.

BENEFÍCIOS

Ingrediente ativo: Baculovírus Helicoverpa
armigera

Ideal para manejo
integrado de pragas (MIP).

Indicado para manejo de
resistência de insetos-praga a
inseticidas químicos.

Não possui período
de carência.

Indicação: Todas as culturas
Registro no MAPA: 19.716

Helicoverpa armigera
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Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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ALVOS
Trichoderma harzianum T22

Nematoide das lesões (Pratylenchus brachyurus), Podridão cinzenta do caule
Trianum DS® é um biofungicida e

(Macrophomina phaseolina), Murcha de fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)
e Mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum).

bionematicida.
Com dupla proteção, controla o ataque de
fungos e nematoides de solo.

BENEFÍCIOS

Linhagem: T22
Indicação: Todas as culturas

Redução do inóculo
de doenças de solo
(fungos e nematoides).

Maior sanidade e
desenvolvimento radicular.

Tecnologia BIOTSI
(tratamento biológico
de semente industrial).

Registro no MAPA: 27.618

Trichoderma harzianum
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Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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ALVOS
Bacillus amyloliquefaciens

Veraneio® é um bionematicida com
eficiência agronômica comprovada

Nematoide das lesões (Pratylenchus brachyurus), Nematoide das galhas
(Meloidogyne incognita e Meloidogyne javanica).

no controle de Nematoide das lesões
(Pratylenchus brachyurus), Nematoide
das galhas (Meloidogyne incognita e
Meloidogyne javanica).

Linhagem: UMAF6614 (Universidade
de Málaga)

BENEFÍCIOS

Redução do inóculo
de doenças de solo
(e nematoides).

Maior sanidade e
desenvolvimento radicular.

Tecnologia BIOTSI
(tratamento biológico
de semente industrial).

Indicação: Todas as culturas
Registro no MAPA: 11.620

Bacillus amyloliquefaciens
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Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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Portfólio Macrobiológicos
A Koppert também possui agentes macrobiológicos para controle de pragas. São
microvespas que parasitam os ovos dos insetos invasores, controlando sua população.
Os produtos da linha Bug são indicados para qualquer cultura com incidência das
pragas-alvo.

Linha

28

29

ALVOS
Trichogramma pretiosum

Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta), Lagarta da soja (Anticarsia gemmatalis),
Spodoptera frugiperda, Helicoverpa zea e Lagarta falsa medideira (Chrysodeixis includens).
Pretiobug® (Trichogramma pretiosum) é
uma microvespa parasitoide com eficiência
agronômica comprovada no controle de

BENEFÍCIOS

lepidópteros.

Ideal para manejo
integrado de pragas (MIP).

Liberação via drone by: NATUTEC®

Indicado para manejo de
resistência de insetos-praga a
inseticidas químicos.

Preserva os inimigos
naturais das pragas.

Trichogramma localizando
e parasitando ovos das pragas.

Indicação: Todas as culturas
Registro no MAPA: 2.315

CICLO
Emergência do parasitoide
e busca por ovos das pragas.
Escurecimento dos
ovos indica o parasitismo.

Trichogramma pretiosum
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Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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ALVO
Telenomus podisi

Percevejo marrom (Euschistus heros).
Podisibug® (Telenomus podisi) é uma
microvespa parasitoide com eficiência

BENEFÍCIOS

agronômica comprovada no controle do
percevejo marrom (Euschistus heros).

Ideal para manejo
integrado de pragas (MIP).

Liberação via drone by: NATUTEC®

Indicado para manejo de
resistência de insetos-praga a
inseticidas químicos.

Preserva os inimigos
naturais das pragas.

Adulto

Indicação: Todas as culturas
Registro no MAPA: 43.919
Eclosão
Fêmea realizando
a ovoposição
Ovo
17h

CICLO

Pupa
120h

Telenomus podisi
32

Larva
105h

Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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Liberação via drone by: NATUTEC®
A marca global de drones da Koppert Biological Systems chega ao mercado brasileiro
para oferecer aos agricultores tecnologia e inovação na aplicação de agentes biológicos
de forma mais precisa, eficaz e rentável.
A Natutec® vai substituir a Geocom, que foi recentemente adquirida pela empresa, para
proporcionar uma experiência completa em controle biológico de pragas e doenças.

Monitoramento
Um monitoramento eficiente de pragas é a chave para o sucesso do controle biológico e
do manejo integrado das pragas. Somente quando o agricultor tem total conhecimento
do nível de infestação, a tomada de decisão é eficiente. Para o registro dessas informações,
a Koppert tem armadilhas e ferramentas de acompanhamento.

DATALOGGER
Datalogger é um dispositivo que monitora o microclima.
Conta com sensores de umidade do solo, o que facilita as medições e o
acompanhamento das condições de clima e solo na área monitorada.
Com essa ferramenta, o agricultor fica mais preparado e sabe sobre
o que esperar em cada época do ano, podendo efetuar um melhor
planejamento das atividades de plantio.

HORIVER
Horiver® é uma armadilha adesiva com ilustrações de grades para o
auxílio na contagem dos insetos.
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Inoculantes e Bioativadores
Os inoculantes são insumos biológicos capazes de desempenhar atividades benéficas
e necessárias para o desenvolvimento das plantas. Produzimos várias soluções naturais
para otimizar o potencial das plantas e a resiliência dos cultivos.
Os bioativadores são produtos formulados com o extrato da alga marinha Ascophyllum
nodosum, mundialmente reconhecida por promover o crescimento das plantas
e melhorar sua resistência frente aos estresses e ao ataque de pragas e doenças,
promovendo maior crescimento radicular e vegetativo e consequente incremento de
produtividade.

Linha
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OBJETIVOS
Azospirillum brasilense

- Produção de fito-hormônios como auxinas, giberelinas e outros.
- Melhora a eficiência de uso de fertilizantes.

Azokop® é um inoculante que promove a

- Melhora a tolerância ao estresse hídrico.

fixação biológica de nitrogênio e auxilia
na promoção do crescimento e resistência
das plantas.

CEPAS: AbV5 e AbV6 (UFPR)
Garantia: 2,0 x 108 UFC/mL

BENEFÍCIOS

Maior desenvolvimento
radicular.

Melhor aproveitamento
dos nutrientes disponíveis no solo.

Estratégia para
aumento de produtividade.

Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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OBJETIVOS

Bradyrhizobium japonicum

- Contribui diretamente na Fixação Biológica de Nitrogênio.
Rizokop® e Rizokop Plus® são inoculantes
que promovem a fixação biológica de

- Melhora a resistência ao estresse hídrico.
- Estratégia para aumento de produtividade da cultura.

nitrogênio e auxiliam na promoção de
crescimento e resistência das plantas.

CEPAS: SEMIA 5079 e SEMIA 5080
Garantias:
RIZOKOP®: 5,0 x 109 UFC /mL

BENEFÍCIOS

Melhoram a nodulação e
eficiência da FBN
em soja.

Melhoram a eficiência
de uso de fertilizantes.

Contribui para
desenvolvimento
da planta.

RIZOKOP PLUS®: 7,0 x 109 UFC /mL
Acompanhado com bioprotetor.

Acesse mais especificações
técnicas dos produtos.
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OBJETIVOS
Bradyrhizobium japonicum

- Contribui diretamente na Fixação Biológica de Nitrogênio.
Rizokop TSI® é um inoculante para
Tratamento de Semente Industrial, que

- Auxilia na tolerância a estresse biótico e abiótico.
- Estratégia para aumento de produtividade da cultura.

promove a fixação biológica de nitrogênio
e auxilia na promoção de crescimento e
resistência das plantas.

CEPAS: SEMIA 5079 e SEMIA 5080
Garantia: 1,3 x 105 UFC/semente

BENEFÍCIOS

Melhora a nodulação e eficiência
da FBN em soja.

Aumenta o desenvolvimento
do sistema radicular.

Tecnologia BIOTSI
(tratamento biológico
de semente industrial).

Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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OBJETIVOS
Aschophyllum nodosum

- Tolerância a estresse biótico e abiótico.
- Estimula produção de fito-hormônios.

Stingray® é um bioativador 100% natural

- Aumento de rendimentos.

que contribui para maior equilíbrio
hormonal e nutricional.

BENEFÍCIOS

Concentração: 100% Ascophyllum nodosum
Indicação: Todas as culturas

Aumento do vigor
das plantas.

Melhor absorção
de nutrientes.

Melhora no
desenvolvimento radicular.

Registro no MAPA: SP 002821-5.000004

Ascophyllum nodosum
44

Acesse mais especificações
técnicas do produto.
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SISTEMA INTEGRADO KOPPERT
SOJA

TS
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VE

VC

V2

V4

V5

VN

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8
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SISTEMA INTEGRADO KOPPERT
MILHO

R2

R3

R4

TS
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VE

V2

V3/V4

V8

V10

VT

R1
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SISTEMA INTEGRADO KOPPERT
ALGODÃO

Botões Florais
TS
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10 DAE

20 DAE

45 DAE

Florescimento

Maçã

60 DAE

90 DAE

Abertura dos capulhos
120 DAE

130 DAE
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MONITORAMENTO

INOCULANTES

MACROBIOLÓGICOS

BIOATIVADORES

DRONES

MICROBIOLÓGICOS

APP DE
COMPATIBILIDADE

koppert.com.br
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