
Produtos Yoorin e Ekosil são insolúveis à agua 

 

O crescente aumento da população mundial, que pode chegar ao patamar de 9 

bilhões em 2050, requer aumento da produtividade agrícola para suprir a produção de 

alimentos. Para atender essa crescente demanda, o setor agrícola tem empredo enormes 

quantidades de fertilizantes, o que acarreta em impactos ambientais indesejáveis, pois 

dissolvem-se no solo muito mais rápido do que as plantas podem absorvê-los, e os 

consequentes escoamentos causados pelas chuvas resultam na perda de fertilizantes e 

contaminação de corpos d’água. Por isso, é de suma importância o desenvolvimento de 

sistemas que aumentem a produção e reduzam os problemas ambientais  

Os fertilizantes solúveis em água, quando aplicados ao solo, em condições de 

umidade no solo, liberam a quantidade total dos nutrientes deixando-os susceptíveis as 

perdas no solo.  

Os fertilizantes de eficiência aumentada ou fertilizantes diferenciados, são 

fertilizantes desenvolvidos para minimizar essa questão, buscando fertilizantes que 

apresentem menores perdas e melhor eficiência de utilização dos nutrientes pelas 

plantas, conhecidos como fertilizantes de eficiência aumentada ou fertilizantes 

diferenciados. 

A Yoorin fertilizantes, engajada na proteção ambiental e na produção sustentável 

de alimentos trabalha com os fertilizantes Yoorin
®
 e Ekosil

®
, que são fertilizantes 

insolúveis em água, fertilizantes que naturalmente apresentam solubilidade gradual dos 

nutrientes, conferindo alta eficiência agronômica. 

A liberação dos nutrientes ocorre de forma gradual, durante o desenvolvimento 

da planta, mais lentamente que os fertilizantes convencionais, proporcionando que os 

nutrientes sejam disponibilizados durante todo o ciclo da lavoura, próximo da marcha 

de absorção dos nutrientes pela cultura, fazendo com que ocorra correta oferta dos 

nutrientes em quantidade necessária para o ótimo desenvolvimento. Devido a liberação 

gradual dos nutrientes do Yoorin
®
 e do Ekosil

®
, notadamente observa-se melhor 

aproveitamento dos nutrientes pelas plantas e melhora gradual da fertilidade do solo, 

devido a diminuição significativa das perdas dos nutrientes. 
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