
Yoorin no preparo do solo: Benefício dos nutrientes 

O solo é um sistema de grande complexidade, e é o grande reservatório de nutrientes 

e água, elementos essenciais para a vida. Por isso é importante que haja um cuidado especial 

com o solo, a fim de garantir o desenvolvimento saudável das plantas e alimentos.  

A composição ideal desejada para um solo cultivado seria de metade do volume 

ocupado por poros, responsáveis pelo armazenamento de ar e água e a outra metade, para 

armazenamento de minerais, nutrientes e matéria orgânica. Para alcançarmos este equilíbrio, 

é necessário adoção de práticas de manejo adequadas, como aporte e preservação de matéria 

orgânica no solo.  

O acúmulo de matéria orgânica e a atividade da fauna do solo contribuem para a 

formação de agregados, os quais são imprescindíveis para a formação dos poros, cuja função é 

de armazenamento de água e ar. Pode-se destacar fatores essenciais para o preparo do solo, 

como o ar, água, fauna do solo e nutrientes, pois são fundamentais para o desenvolvimento 

das raízes das plantas.  

Para um bom desenvolvimento radicular é necessário, além dos itens citados acima, 

que haja o equilíbrio químico do solo. Quando o solo encontra-se desequilibrado, há grande 

possibilidade de conter acidez, inibindo assim o crescimento das raízes.  

Ainda relacionado à acidez, em solo com pH baixo há presença de Al, que é tóxico para 

as raízes e promove a retração radicular. Além disso, a salinização do solo, muitas vezes 

provocada pela adição de fertilizantes de alto índice salino nas proximidades das raízes, como 

por exemplo, o KCl, também dificulta o desenvolvimento radicular.  

Existem alguns nutrientes que estimulam o desenvolvimento radicular das plantas, 

como o Nitrogênio, Fósforo, Cálcio, Magnésio e Boro e devem ser adicionados para um 

preparo ideal do solo. 

Os produtos da linha Yoorin apresentam máxima eficiência durante o desenvolvimento 

radicular, pois a sua formulação contém os principais nutrientes, que estimulam o 

desenvolvimento das raízes da planta. A linha Yoorin possui Fósforo, Cálcio, Magnésio e Boro, 

de liberação controlada e excelente eficiência agronômica. 

Com o sistema radicular bem desenvolvido e estabelecido, a planta passa a contar com 

o efeito residual, que o Yoorin proporciona ao solo, garantindo assim o fornecimento pleno 

dos nutrientes conforme a necessidade das culturas.  

Por ser um fertilizante multinutriente, contribui para nutrição e estímulo de vários 

processos fisiológicos na planta, auxiliando para o máximo potencial produtivo das culturas. 

Além disso, o Yoorin possui pH equilibrado de 8,5, que não agride o sistema radicular, 

por não ter característica ácida como a maioria das fontes fosfatadas solúveis em água 

disponíveis no mercado.  Vale destacar, também, que o índice salino do produto é baixíssimo, 

quando comparado às outras fontes convencionais.  



Todos esses benefícios são fundamentais para que haja um equilíbrio de nutrientes e 

também um equilíbrio na microbiota do solo, garantindo assim a produção de alimentos mais 

saudáveis e de melhor qualidade. O produto também possui certificação do IBD e é indicado 

para cultivos orgânicos. 
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