
O Croplex™ incorpora o S⁰ elementar micronizado 
(Figura 5) e sulfato SO4 em uma proporção de 50 a 
50, fornecendo um suprimento sustentável de 
enxofre durante todo o ciclo da cultura.
Existe uma correlação positiva entre a área 
superficial e a velocidade de oxidação do S 
elementar em sulfato. Quanto mais partículas por 
unidade de S elementar, maior a área total da 
superfície, o que significa que as partículas de 
enxofre micronizadas fornecidas no Croplex™ 
apresentam maior área de superfície total em 
contato com o solo e, portanto, menor tempo para 
oxidação (Figura 5).

estádio fenológico V2/V3 conforme ilustrado na 
Figura 4 (FANCELLI, 2012).

O nitrogênio é responsável por aumentar a taxa de 
crescimento das plantas, o teor de proteínas e a 
produtividade final. É componente chave na 
molécula da clorofila e de todos aminoácidos.

Disponibilizado na forma de amônio (NH4+), traz 
benefícios como:
- é um cátion, se liga a superfície dos coloides e 
matéria orgânica do solo;
- está sujeito a menor lixiviação;
- prontamente disponível para assimilação pelas 
plantas;
- a absorção de amônio favorece para a acidificação 
local da rizosfera, o que por sua vez, favorece a 
absorção de fósforo e micronutrientes metálicos 
(Figura 3).

A fixação biológica do nitrogênio (FBN) supre de 70% 
a 95% das necessidades nutricionais de N pela 
cultura da soja. As bactérias não conseguem atender 
as exigências totais de N pela planta (IPNI, 2014).

O fornecimento efetivo de N pelos microrganismos 
começa a partir do estádio fenológico V3/V4, e antes 
disso, a soja tem demanda por nitrogênio 
principalmente para crescimento radicular 
(FANCELLI, 2016).

Plantas de soja supridas com 20 kg ha-1 de N na 
semeadura, apresentaram incrementos de cerca de 
30% de matéria seca de raiz em avaliação feita no 

O enxofre é indispensável na assimilação do 
nitrogênio, promovendo ganhos de produtividade e 
qualidade. Sem S, o N não pode ser totalmente 
utilizado para o crescimento, pois o enxofre é 
constituinte de dois aminoácidos essenciais, cistina 
e metionina, na ausência dos quais a planta não é 
capaz de formar proteínas.
A relação N:S de 10:1 implica que, para cada kg 
perdido de S, 10 kg de N não podem ser totalmente 
utilizados (Tabela 2).

Nutrientes no momento
certo para as culturas

O zinco é um importante ativador enzimático nas 
plantas, como a sintetase do triptofano, enzima 
precursora do ácido indol acético (AIA). O contato 
ion-raiz é realizado por difusão, no qual sua 
adubação é mais eficiente com a aplicação próxima 
as raízes.
O boro nas plantas é importante para formação de 
novos tecidos, por fazer parte da constituição da 
parede celular e na integridade da membrana 

plasmática. Além disso, participa na divisão celular, 
no metabolismo e transporte de açúcares, na 
germinação do grão de pólen e no crescimento do 
tubo polínico. Os solos brasileiros por serem 
tropicais (muito intemperizados), já apresentam 
carência desse micronutriente. Em solos arenosos e 
com baixos teores de matéria orgânica, a carência 
pode ser ainda mais evidente. Trabalhos de 
pesquisa mostram que a absorção de B via solo 
pode ser 3,5 vezes superior à absorção pelas folhas. 
Isto se deve ao fato do boro não ser móvel no 
floema.
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O zinco é um importante ativador enzimático nas 
plantas, como a sintetase do triptofano, enzima 
precursora do ácido indol acético (AIA). O contato 
ion-raiz é realizado por difusão, no qual sua 
adubação é mais eficiente com a aplicação próxima 
as raízes.
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tubo polínico. Os solos brasileiros por serem 
tropicais (muito intemperizados), já apresentam 
carência desse micronutriente. Em solos arenosos e 
com baixos teores de matéria orgânica, a carência 
pode ser ainda mais evidente. Trabalhos de 
pesquisa mostram que a absorção de B via solo 
pode ser 3,5 vezes superior à absorção pelas folhas. 
Isto se deve ao fato do boro não ser móvel no 
floema.

Média de 24 trabalhos colhidos na safra de 2019/20
e 2020/21, em diferentes regiões do Brasil.
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Lifosa, na Lituânia.
Local de produção 
do Croplex TM

Produzimos Croplex™ em Lifosa, nosso local de 
produção na Lituânia. Fundada em 1959, a Lifosa 
ganhou uma sólida reputação entre as indústrias de 
fertilizantes e alimentos. 

É reconhecida como um dos principais produtores de 
fertilizantes fosfatados da União Europeia.

Tradição, Tecnologia e Qualidade

O Croplex™ é produzido pela neutralização do 
ácido fosfórico e ácido sulfúrico com a amônia e 
adição de enxofre elementar e micronutrientes 
como boro e zinco.

O produto formado é de granulometria 
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ser visto em fluxograma simplificado na Figura 2.

Figura 2. Fluxograma simplificado do processo produtivo do fertilizante 
fosfatado Croplex™.
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um moderno local de produção certificado pela ISO 
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pode ser ainda mais evidente. Trabalhos de 
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pode ser 3,5 vezes superior à absorção pelas folhas. 
Isto se deve ao fato do boro não ser móvel no 
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Produtividade que nasce dentro da planta

Fonte: Dados adaptados de MALAVOLTA, et al. 
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inteira e contida em grãos ou frutos, por tonelada de 
produto colhido, para algumas culturas.

Efeito Fisiológico na Rizosfera
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Figura 7. Imagem ilustrativa de uma distribuição desuniforme de 
mistura de grânulos durante aplicação.

Figura 5. Tamanho da partícula de enxofre presente nos grânulos de 
Croplex™.
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Figura 6. Relação entre tamanho de partícula e taxa de oxidação de 
enxofre elementar no solo.
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Fonte: DONALD; CHAPMAN, 1998 Fonte: WAINGWRIGHT, 1984
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3,7
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Eficiência Agronômica

O produto foi lançado na safra 2019/20, e desde 
então, foram realizados trabalhos em parcerias com 
consultorias, instituições de pesquisa e produtores em 
todo o território nacional.
No total, obteve-se a média de 44 locais, em 
diferentes municípios dos estados: Bahia, Goiás, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pará e Rondônia.
As avaliações foram realizadas na presença do 
produtor ou responsável técnico das propriedades, de 
acordo com o peso informado pelo armazém já 
descontando a umidade. Foram comparados 
diferentes fertilizantes fosfatados, de acordo com o 
padrão utilizado em cada região. A dose média de 
P₂O₅ aplicada foi de 90 kgs/ha.

As aplicações tiveram diferentes modalidades de 
aplicação (sulco/lanço), com uma leve tendência de 
produções superiores das aplicações realizadas no 
sulco.

Quando o Croplex foi comparado com diferentes 
fontes de fertilizantes fosfatados (ex: 05:37 +S; 10:46 
+S; 09:40 +ZnB; MAP 11:52), em um tamanho amostral 
de 44 trabalhos, a taxa de incremento médio obtida foi 
de 6,5% superior. Há um intervalo de confiança de 
95% do Croplex apresentar incremento entre 2,5 a 5,4 
sc/ha com relação aos outros produtos testados, 
sendo que a média de incremento foi de 3,9 sc/ha, 
com uma taxa de vitória de 83% (Figura 11).

Quando o Croplex foi comparado somente com o 
fertilizante MAP 11:52, em um tamanho amostral de 24 
trabalhos, a taxa de incremento médio obtida foi de 
7,2% superior. Há um intervalo de confiança de 95% do 
Croplex apresentar incremento entre 2,9 a 6,4 sc/ha 
com relação ao MAP, sendo que a média de 
incremento foi de 4,7 sc/ha, com uma taxa de vitória de 
87,5% (Figura 12).

Figura 9. Avaliação de número de vagens para estimativa de 
produtividade antes da colheita dos trabalhos.

Figura 10. Registro fotográfico de colheita de campo lado a lado no 
município de Joviânia - GO

Figura 11. Incremento médio em produtividade do fertilizante Croplex 
comparado a diferentes fontes de fertilizantes fosfatados.

Figura 12. Incremento médio em produtividade do fertilizante Croplex 
comparado ao fertilizante MAP 11:52.

A fixação biológica do nitrogênio (FBN) supre de 70% 
a 95% das necessidades nutricionais de N pela 
cultura da soja. As bactérias não conseguem atender 
as exigências totais de N pela planta (IPNI, 2014).

O fornecimento efetivo de N pelos microrganismos 
começa a partir do estádio fenológico V3/V4, e antes 
disso, a soja tem demanda por nitrogênio 
principalmente para crescimento radicular 
(FANCELLI, 2016).

Plantas de soja supridas com 20 kg ha-1 de N na 
semeadura, apresentaram incrementos de cerca de 
30% de matéria seca de raiz em avaliação feita no 

O enxofre é indispensável na assimilação do 
nitrogênio, promovendo ganhos de produtividade e 
qualidade. Sem S, o N não pode ser totalmente 
utilizado para o crescimento, pois o enxofre é 
constituinte de dois aminoácidos essenciais, cistina 
e metionina, na ausência dos quais a planta não é 
capaz de formar proteínas.
A relação N:S de 10:1 implica que, para cada kg 
perdido de S, 10 kg de N não podem ser totalmente 
utilizados (Tabela 2).

Taxa Média de incremento = 7,2%
Há um intervalo de confiança de 95% do Croplex apresentar 

incremento entre 2,9 a 5,4 sc/ha, com relação aos outros 
produtos testados.

Média = 4,7 sc/ha. Taxa de vitória = 87,5%

Croplex x MAP 11-52

Bahia Goiás Mato Grosso Minas Gerais Norte

Média

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

Taxa Média de incremento = 6,5%
Há um intervalo de confiança de 95% do Croplex apresentar 

incremento entre 2,9 a 5,4 sc/ha, com relação aos outros produtos 
testados.

Média = 3,9 sc/ha. Taxa de vitória = 83%

Croplex x Manejo Produtor

Bahia Goiás Mato Grosso Minas Gerais Pará

Média

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

O zinco é um importante ativador enzimático nas 
plantas, como a sintetase do triptofano, enzima 
precursora do ácido indol acético (AIA). O contato 
ion-raiz é realizado por difusão, no qual sua 
adubação é mais eficiente com a aplicação próxima 
as raízes.
O boro nas plantas é importante para formação de 
novos tecidos, por fazer parte da constituição da 
parede celular e na integridade da membrana 

plasmática. Além disso, participa na divisão celular, 
no metabolismo e transporte de açúcares, na 
germinação do grão de pólen e no crescimento do 
tubo polínico. Os solos brasileiros por serem 
tropicais (muito intemperizados), já apresentam 
carência desse micronutriente. Em solos arenosos e 
com baixos teores de matéria orgânica, a carência 
pode ser ainda mais evidente. Trabalhos de 
pesquisa mostram que a absorção de B via solo 
pode ser 3,5 vezes superior à absorção pelas folhas. 
Isto se deve ao fato do boro não ser móvel no 
floema.
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O Croplex™ incorpora o S⁰ elementar micronizado 
(Figura 5) e sulfato SO4 em uma proporção de 50 a 
50, fornecendo um suprimento sustentável de 
enxofre durante todo o ciclo da cultura.
Existe uma correlação positiva entre a área 
superficial e a velocidade de oxidação do S 
elementar em sulfato. Quanto mais partículas por 
unidade de S elementar, maior a área total da 
superfície, o que significa que as partículas de 
enxofre micronizadas fornecidas no Croplex™ 
apresentam maior área de superfície total em 
contato com o solo e, portanto, menor tempo para 
oxidação (Figura 5).

estádio fenológico V2/V3 conforme ilustrado na 
Figura 4 (FANCELLI, 2012).

O nitrogênio é responsável por aumentar a taxa de 
crescimento das plantas, o teor de proteínas e a 
produtividade final. É componente chave na 
molécula da clorofila e de todos aminoácidos.

Disponibilizado na forma de amônio (NH4+), traz 
benefícios como:
- é um cátion, se liga a superfície dos coloides e 
matéria orgânica do solo;
- está sujeito a menor lixiviação;
- prontamente disponível para assimilação pelas 
plantas;
- a absorção de amônio favorece para a acidificação 
local da rizosfera, o que por sua vez, favorece a 
absorção de fósforo e micronutrientes metálicos 
(Figura 3).

Dentro do Desafio Nacional de Máxima Produtividade 
da Soja, do Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB), na 
Safra 2020/21, Croplex™ foi utilizado como substituto 
aos Programas Nutricionais utilizados anteriormente 
por produtores de Minas, Goiás e da Bahia.

O desafio consiste em produzir mais dentro do mesmo 
espaço, utilizando novas tecnologias e abordagens 
nutricionais, com o objetivo de alavancar a média da 
produção nacional do grão, que hoje está em 
aproximadamente 50 sacas por hectare.

Croplex™  obteve resultados expressivos, conforme os 
números demonstrados nos gráficos:

Município de Coromandel/MG.

A fixação biológica do nitrogênio (FBN) supre de 70% 
a 95% das necessidades nutricionais de N pela 
cultura da soja. As bactérias não conseguem atender 
as exigências totais de N pela planta (IPNI, 2014).

O fornecimento efetivo de N pelos microrganismos 
começa a partir do estádio fenológico V3/V4, e antes 
disso, a soja tem demanda por nitrogênio 
principalmente para crescimento radicular 
(FANCELLI, 2016).

Plantas de soja supridas com 20 kg ha-1 de N na 
semeadura, apresentaram incrementos de cerca de 
30% de matéria seca de raiz em avaliação feita no 

O enxofre é indispensável na assimilação do 
nitrogênio, promovendo ganhos de produtividade e 
qualidade. Sem S, o N não pode ser totalmente 
utilizado para o crescimento, pois o enxofre é 
constituinte de dois aminoácidos essenciais, cistina 
e metionina, na ausência dos quais a planta não é 
capaz de formar proteínas.
A relação N:S de 10:1 implica que, para cada kg 
perdido de S, 10 kg de N não podem ser totalmente 
utilizados (Tabela 2).

Figura 13. Comparação de produtividade entre Croplex e a média 
da propriedade, em Coromandel/MG.

+7,46

65
sc ha-1

Média da
Fazenda 72,46

sc ha-1

300 kg ha-1

Município de São Desidério/BA

Figura 15. Comparação de produtividade entre Croplex e a média 
da propriedade, em São Desidério/BA

+16,86

78
sc ha-1

Média da
Fazenda

94,89
sc ha-1

120 kg ha-1

Município de Montividiu/GO

Figura 14. Comparação de produtividade entre Croplex e a média 
da propriedade, em Montividiu/GO

+4,71

64
sc ha-1

Média da
Fazenda 68,71

sc ha-1

100 kg ha-1

Resultados de Campo

O zinco é um importante ativador enzimático nas 
plantas, como a sintetase do triptofano, enzima 
precursora do ácido indol acético (AIA). O contato 
ion-raiz é realizado por difusão, no qual sua 
adubação é mais eficiente com a aplicação próxima 
as raízes.
O boro nas plantas é importante para formação de 
novos tecidos, por fazer parte da constituição da 
parede celular e na integridade da membrana 

plasmática. Além disso, participa na divisão celular, 
no metabolismo e transporte de açúcares, na 
germinação do grão de pólen e no crescimento do 
tubo polínico. Os solos brasileiros por serem 
tropicais (muito intemperizados), já apresentam 
carência desse micronutriente. Em solos arenosos e 
com baixos teores de matéria orgânica, a carência 
pode ser ainda mais evidente. Trabalhos de 
pesquisa mostram que a absorção de B via solo 
pode ser 3,5 vezes superior à absorção pelas folhas. 
Isto se deve ao fato do boro não ser móvel no 
floema.
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O Croplex™ incorpora o S⁰ elementar micronizado 
(Figura 5) e sulfato SO4 em uma proporção de 50 a 
50, fornecendo um suprimento sustentável de 
enxofre durante todo o ciclo da cultura.
Existe uma correlação positiva entre a área 
superficial e a velocidade de oxidação do S 
elementar em sulfato. Quanto mais partículas por 
unidade de S elementar, maior a área total da 
superfície, o que significa que as partículas de 
enxofre micronizadas fornecidas no Croplex™ 
apresentam maior área de superfície total em 
contato com o solo e, portanto, menor tempo para 
oxidação (Figura 5).

estádio fenológico V2/V3 conforme ilustrado na 
Figura 4 (FANCELLI, 2012).

O nitrogênio é responsável por aumentar a taxa de 
crescimento das plantas, o teor de proteínas e a 
produtividade final. É componente chave na 
molécula da clorofila e de todos aminoácidos.

Disponibilizado na forma de amônio (NH4+), traz 
benefícios como:
- é um cátion, se liga a superfície dos coloides e 
matéria orgânica do solo;
- está sujeito a menor lixiviação;
- prontamente disponível para assimilação pelas 
plantas;
- a absorção de amônio favorece para a acidificação 
local da rizosfera, o que por sua vez, favorece a 
absorção de fósforo e micronutrientes metálicos 
(Figura 3).

A EuroChem Fertilizantes Tocantins tem presença 
comercial em 18 estados e conta com Unidades 
Misturadoras posicionadas nos principais polos 
agrícolas brasileiros, garantindo disponibilidade e 
agilidade em suas entregas.
Com mais de 1.500 funcionários e terceirizados, é 
uma das maiores empresas de fertilizantes do 
Brasil, com 8 fábricas e capacidade instalada de 
quase 4 milhões de toneladas por ano.

A fixação biológica do nitrogênio (FBN) supre de 70% 
a 95% das necessidades nutricionais de N pela 
cultura da soja. As bactérias não conseguem atender 
as exigências totais de N pela planta (IPNI, 2014).

O fornecimento efetivo de N pelos microrganismos 
começa a partir do estádio fenológico V3/V4, e antes 
disso, a soja tem demanda por nitrogênio 
principalmente para crescimento radicular 
(FANCELLI, 2016).

Plantas de soja supridas com 20 kg ha-1 de N na 
semeadura, apresentaram incrementos de cerca de 
30% de matéria seca de raiz em avaliação feita no 

O enxofre é indispensável na assimilação do 
nitrogênio, promovendo ganhos de produtividade e 
qualidade. Sem S, o N não pode ser totalmente 
utilizado para o crescimento, pois o enxofre é 
constituinte de dois aminoácidos essenciais, cistina 
e metionina, na ausência dos quais a planta não é 
capaz de formar proteínas.
A relação N:S de 10:1 implica que, para cada kg 
perdido de S, 10 kg de N não podem ser totalmente 
utilizados (Tabela 2).

O zinco é um importante ativador enzimático nas 
plantas, como a sintetase do triptofano, enzima 
precursora do ácido indol acético (AIA). O contato 
ion-raiz é realizado por difusão, no qual sua 
adubação é mais eficiente com a aplicação próxima 
as raízes.
O boro nas plantas é importante para formação de 
novos tecidos, por fazer parte da constituição da 
parede celular e na integridade da membrana 

plasmática. Além disso, participa na divisão celular, 
no metabolismo e transporte de açúcares, na 
germinação do grão de pólen e no crescimento do 
tubo polínico. Os solos brasileiros por serem 
tropicais (muito intemperizados), já apresentam 
carência desse micronutriente. Em solos arenosos e 
com baixos teores de matéria orgânica, a carência 
pode ser ainda mais evidente. Trabalhos de 
pesquisa mostram que a absorção de B via solo 
pode ser 3,5 vezes superior à absorção pelas folhas. 
Isto se deve ao fato do boro não ser móvel no 
floema.
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