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FERTILIZANTES DE 
ALTA EFICIÊNCIA 
AGRONÔMICA PARA
AGRICULTURA ORGÂNICA

E SUSTENTÁVEL



a-  Estados Unidos:

   

b - Canadá:

    É o maior mercado hoje, com faturamento de U$ 50 
bilhões em 2016. No último ano, 82% das famílias 
consumiram produtos orgânicos, além disso 14% da produção 
de frutas e vegetais e 8% dos alimentos lácteos são orgânicas;

      Aumento de 17% das vendas de carnes orgânicas 
(vermelhas e aves) entre 2016 e 2017;
         75% de todos os produtos têm a versão orgânica, cuja 
produção gera 33% mais retorno financeiro para o agricultor;
      Crescimento de 13% no número de agricultores 
certificados.
Fonte: Organic Trade Association

         U$ 4 bilhões faturados em 2016, com participação de 
25% de Ontario. Deste total, 40% são da produção de frutas e 
vegetais;
        58% da população consome algum produto   orgânico 
por semana;

    O país conta 900.000 hectares de áreas orgânicas 
plantadas, possui crescimento de 66,5% desde 2001.
Fonte: OTA Canadá - https://www.ota.com/canada-
ota/learn-about-organic-canada 

        34% dos fazendeiros de áreas orgânicas do mundo são 
asiáticos;

O volume da China corresponde a 6% do mercado 
mundial de orgânicos. O país utiliza 3,5 milhões de hectares 
para agricultura orgânica, correspondente a 1% de sua área 
agriculturável.
Fonte: http://organic-market.info/internaional-
2.html?af_criteria=86; 
https://www.soilassociation.org/certification/trade-
news/2016/december/06/natural-organic-products-asia/; 
FAO.

         Possui EUR 29,8 bilhões do mercado de orgânicos com 
a Alemanha liderando com EUR 8,4 bilhões. Houve

c - Ásia:

     

d - Europa:
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 um crescimento de 74% deste mercado desde 2006;
   Alguns países estão se programando para implementar 
c u l t i v o  1 0 0 %  o r g â n i c o  a t é  2 0 2 0 ;
    A Europa possui 12,7 milhões de hectares de agricultura 
orgânica, área correspondente a 2,4% das fazendas da região. 
A Espanha lidera com 1,97 milhões de hectares.
Fonte: IFOAM

    A Tunísia possui 154.793 hectares de áreas para agricultura 
orgânica; a Uganda tem 88.493 hectares de áreas orgânicas; e a 
África do Sul possui 50.000 hectares.
Fonte: IFOAM

     Possui mais de 2.000 produtores orgânicos cadastrados;
     Houve um crescimento de 17% nas exportações de produtos 
finais em 2016;

e - África:

 

f - Austrália:

  2 /3 da população comprou a lgum produto 
orgânico no último ano.
      Possui 53% da área orgânica plantada no mundo. 
Fonte:http://austorganic.com 

  Possui  R$ 3,6 bi lhões do mercado mundial
certificado de orgânicos, com crescimento de 20% ao ano. 
Atingiu um crescimento de 300% nos últimos 10 anos e teve 
um aumento de 15% em seus volumes exportados. O mercado 
está crescendo devido a regularização e certificação.;
     15% da população brasileira consumiu produtos orgânicos 
no último ano, sendo que desses 8% buscaram pelo selo do 
MAPA;
    Há 16.000 produtores orgânicos cadastrados no MAPA, o 
Paraná lidera com 1.900 propriedades certificadas;
  A produção de orgânicos corresponde a 3% da
 área plantada do país e 5% dos alimentos vendidos no país são 
orgânicos.

Fonte: IFOAM; Organics Brasil

g - Brasil:

MUNDIAL 
ÂNICOS



O que são produtos orgânicos?
ORGÂNICOS

nutrição tecnologia qualidade

Pilares da Yoorin Fertilizantes

São alimentos ou produtos in natura ou processados obtidos 
através de um sistema agrícola natural, sustentável e 
não prejudicial ao ecossistema local. Além disso, os 
produtos orgânicos são isentos de resíduos tóxicos, 
pois em seu processo produtivo não se utiliza fertilizantes 
químicos, irradiação e nenhuma engenharia genética. 
Os sistemas agrícolas de produtos orgânicos promovem o 
equilíbrio ecológico e conservam a biodiversidade do 
solo. Entre as técnicas de cultivos orgânicos encontram-se a 
compostagem, adubação verde, fertilizantes minerais com 
selo do IBD, o manejo orgânico do solo e diversidade de 
culturas, produzindo assim alimentos de alta qualidade
isentos de altas toxinas.

Desenvolvimento constante 
de novas tecnologias

Respeito 
pela natureza

Compromisso com alta qualidade
para nutrição com confiança

Respeito 
por pessoas

Pautada em seus  , a Yoorin 
Fertilizantes possui uma linha de fertilizantes inovadora e de alta tecnologia que assegura a longevidade ao 
solo através do fornecimento de nutrientes que potencializam as colheitas e produzem alimentos mais 
saudáveis.

quatro pilares de sustentabilidade, ambiental, social, tecnológica e econômica

Selo IBD
O IBD é a maior certificadora da América Latina e uma das certificadoras 
brasileiras de produtos orgânicos com credenciamento IFQAM (para 
mercado internacional), ISO/IEC17065 (mercado europeu - regulamento 
CE 834/2007),Demeter (mercado internacional), USDA/NOP (mercado 
norte-americano) e aprovado para uso do selo SISORG (mercado 
brasileiro), o que torna seu certificado aceito globalmente.

O IBD tem como filosofia o compromisso com a Terra e com o Homem, 
assegurando o respeito ao meio ambiente, boas condições de 
t r a b a l h o  e  p r o d u t o s  a l t a m e n t e  c o n f i á v e i s .



5motivos para adotar 
esta tecnologia

Fósforo de liberação controlada.

Silício presente no Yoorin, com função de proteção do 
fósforo e diminuição de perdas por fixação.

Presença de Magnésio que participa do transporte de 
fósforo dentro da planta.

Ferramenta amplamente utilizada na agricultura de 
precisão para correção e manutenção.

Devido ao seu pH equilibrado e baixo índice salino, 
favorece o desenvolvimento de microorganismos 
benéficos ao solo.

Devido ao seu processo de fabricação diferenciado, o 
produto é insolúvel em água e totalmente solúvel na 
presença de ácidos fracos do solo, localizados de forma 
abundante na rizosfera das plantas, fazendo com que o 
produto tenha características de solubilidade gradual, 
atendendo de forma plena as necessidades dos cultivos, 
conforme mostra ilustração de marcha de absorção:

O Yoorin é altamente solúvel ao contrário dos fosfatos 
natuarias, que são dependentes de acidez forte para 
solubilização conforme gráfico ao lado.

Solubilidade
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YOORIN Termofosfato
Hiperfosfato
Fosfato de Flórida
Fosforita de Olinda

Apatita de Araxá

Características

Yoorin é um produto não 
higroscópico, portanto 
não empedra e não sofre 
deterioração.

É totalmente solúvel em 
ácido cítrico e 
recomendado para 
agricultura orgânica.

Produto

Yoorin Mg

Yoorin Mg S

Yoorin Master 1

Yoorin Master 1S

Fósforo (P2O5) Garantia (%)

Total
Solúvel em a.c. 

2% (1:100)
Ca Mg S B Cu Mn Si Zn

18,0

16,5

17,5

16,0

16,5

12,5

16,0

12,0

17,0

18,0

17,0

18,0

16,0

16,0

7,0

6,5

7,0

6,5

10,0

-

6,0

-

6,0

-

-

-

0,10

0,10

0,70

-

-

0,05

0,05

-

-

-

0,30

0,30

0,30

10,0

9,0

10,0

9,0

9,0

-

-

0,55

0,55

-

Modo de Aplicação

Aplicar na superfície, 
sulco, cova ou associado 
com adubo formulado.
Obs: as doses a serem 
aplicadas devem ser de 
acordo com as análises 
químicas de solo.

Alta Tecnologia

Micronutrientes essenciais para produção

de superalimentos.

Yoorin B Mag 18,0



Vantagens do Ekosil

É um fertilizante potássico obtido pelo processo de 
moagem, sem utilização de processos químicos para a sua 
produção. É obtido das rochas potássicas silicatdas do 
Planalto de Poços de Caldas - MG, de origem vulcânica, 
proporcionando um produto altamente rico em macro e 
micro elementos, de grande utilidade agronômica.

Produto alcalino;

Baixissímo índice salino;

Fonte de Pótassio totalmente natural;

Deixa residual para culturas posteriores;

Pode ser aplicado de uma só vez e em área total;

Possui certificação para uso em agricultura orgânica;

Produto isento de cloro melhorando a qualidade 
dos produtos agrícolas;

O produto não agride o meio ambiente 
favorecendo o equilíbrio biológico do solo;

Possui liberação gradual dos nutrientes durante 
o ciclo vegetativo e produtivo das plantas;

Menores perdas de Potássio por lixiviação, devido 
ao ânion acompanhante ser o silicato, 
quando comparado ao cloreto;

Fonte potássica indicada à associação 
com microorganismos benéficos ao solo 
devido ao pH alcalino (pH=10,09).

Recomendações Agronômicas

Garantias do Produto

K2O Total

K2O solúvel em 
ác. cítrico 2% (1:100)

Si Total

8,0%

1,0%

25%

Baixíssimo índice salino do produto, quando 
comparado ao KCl, conforme a tabela abaixo:

PRODUTO ÍNDICE FONTE

Ekosil

KCl

0,63

116

ICASA, (2003)

Rader et al. (1943)

ÍNDICE

116

Algodão

1,0 a 2,0 
t/ha

Citrus

2,0 a 4,0 
t/ha

Batata

2,0 a 4,0 
t/ha

2,0 a 4,0 
t/ha

Café

2,0 a 4,0 
t/ha

Cana-de-

açúcar

2,0 a 4,0 
t/ha

Frutas

2,0 a 4,0 
t/ha

Hortaliças

2,0 a 4,0 
t/ha

Pastagens

1,0 a 2,0 
t/ha

Soja

1,0 a 2,0 
t/ha

Outros

Cereais

1,0 a 2,0 
t/ha

Arroz

2,0 a 6,0 
t/ha

Melhoramento

do solo

2,0 a 6,0 
t/ha

Reflorestamento

Modo de Aplicação: É utilizado em aplicação direta no solo, normalmente a lanço, não precisando ser parcelado.

Alta Eficiência



Diferenciais do PotaSil

O PotaSil é uma rocha, de origem ígnea, que possui alta 
concentração de potássio, silício e uma ampla quantidade de 
elementos benéficos em sua composição, de liberação 
gradativa, atendendo a necessidade dos cultivos. Para o 
desenvolv imento pleno das culturas,  um dos 
macronutrientes mais requisitados é o potássio, responsável 
por vários processos fisiológicos importantes para o 
desenvolvimento equilibrado, contribuindo assim para altas 
produtividades.

Poços de Caldas é uma região privilegida devido à alta 
atividade vulcânica no passado, originando minerais de alta 
eficiência agronômica e concentrações expressivas de 
nutrientes. Inserida nesta região e detentora de jazidas de 
minerais potássicos, o Grupo Curimbaba, por meio da Yoorin 
Fertilizantes inicia as suas atividades no mercado de 
remineralizadores de solo com o produto PotaSil.

O PotaSil pode ser usado na agricultura como uma 
alternativa sustentável para o fornecimento gradual de 
nutrientes, dentre eles o potássio. Após anos de pesquisa e 
desenvolvimento do produto, o PotaSil apresentou 
resultados satisfatórios em relação a principal fonte de 
potássio no mercado.

Liberação gradativa dos nutrientes e não 
solubilidade em água;

Produto isento de cloro;

pH 7,0 favorecendo absorção dos nutrientes;

Presença de elementos benéficos para as 
plantas;

Alta concentração de silício;

Garantias do Produto

K2O Total

K2O solúvel em 
ác. cítrico 2% (1:100)

Si Total

X,0%

X,0%

X%

Baixíssimo índice salino do produto, quando 
comparado ao KCl, conforme a tabela abaixo:

PRODUTO
ÍNDICE
 SALINO

FONTE

PotaSil

KCl

0,65

116

ICASA, (2019)

Korndorfer (2006)

Pot Sia l

SUA FONTE DE

POTÁSSIO E SÍLICIO

Pot Sia l



RYOORIN Fertilizantes
é uma empresa do
Grupo Curimbaba

Fábrica e Escritório Central
Estrada Bauxita s/nº
Poços de Caldas - MG
CEP 37718-003
+55 35 3729-1840

www.grupocurimbaba.com.br
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