
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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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.

Média de 24 trabalhos colhidos nas safras de 2019/20, 2020/21 e
2021/22 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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pode ser 3,5 vezes superior à absorção pelas folhas. 
Isto se deve ao fato do boro não ser móvel no 
floema.

3



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).

Figura 3. pH da rizosfera utilizando diferentes fontes de nitrogênio em 
milho depois de 8 dias de plantio.

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 4. Avaliação de matéria seca de raízes de soja submetidas a 
diferentes doses de N em semeadura, Fancelli et al. (2012)

Produtividade que nasce dentro da planta

Fonte: Dados adaptados de MALAVOLTA, et al. 

Algodão (caroço)

Arroz

Cevada

Feijão

Milho

Soja

Sorgo

Trigo

50 a 70

22 a 27

25

80 a 100

25 a 35

80 a 100

25 a 30

35 a 40

40 a 50

25 a 30

24

60 a 94

18 a 35

34 a 38

20 a 23

24 a 30

4 a 8

2 a 3

2

15 a 25

2,5 a 4

6 a 8

3

3 a 5

11

10

13

5

9

13

9

10

6 a 10

4 a 5

4

9

5 a 7

8 a 13

4 a 6

35 a 40

Média 45 a 53 5 a 731 a 39 109 a 13

Cultura

N SK

kg/t de grãos

Extração

N/SP
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produto colhido, para algumas culturas.

Efeito Fisiológico na Rizosfera
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homogêneas e maiores larguras potenciais de 
trabalho nas aplicações de cobertura.

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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Eficiência Agronômica

Soja
Desde o lançamento do produto até a safra atual 
(2022) foram realizados 54 trabalhos de campo de 
validação de tecnologia, comparando o Croplex com 
diversos produtos do mercado (MAP, SSP, NP(S) etc). 
Na média, obteve-se um incremento de produtividade 
de 4,8 sc/ha, ou 7,3% em produtividade quando 
comparado apenas com o MAP 11-52. Em um intervalo 
de confiança de 95% do Croplex apresentar 
incrementos entre 3,9 e 5,6 sacas por hectare em 
comparação com os produtos testados, com uma taxa 
de vitória de 91%.

Milho
Total de trabalhos realizados (n=6). Produtos 
comparados com o Croplex: MAP 11-52, NP(S) 10:46 
+9%S, e 13:33 +15%S. Na média, obteve-se um 
incremento de 13,4 sc ha-1 ou, 9,5% em produtividade. 
Em um intervalo de confiança de 95% o Croplex pode 

Incremento médio em produtividade = 7,4%
Em um intervalo de segurança de 95% do Croplex apresentar 

incrementos entre 3,9 e 5,6 sacas por hectare em 
comparação com os outros produtos testados.

Média = 4,8 sc/ha. Taxa de vitória = 91%
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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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Nutriente
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11,8

Produtividade
140,6
154,0
13,4

apresentar resultados entre 12,1 e 14,8 sc ha-1 em 
relação aos outros produtos testados.

Algodão
Foi realizado um trabalho em parceria com a 
consultoria Kassuya, no oeste da Bahia, onde foi 
testado doses do produto MAP 11-52 vs Croplex. O 
ensaio foi realizado em delineamento de blocos 
casualizados, com 4 repetições, e as doses utilizadas 
foram de 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de P₂O₅, 
respectivamente.
Para cada kg de Croplex aplicado, se produziu 
0,15@/ha de algodão a mais em relação ao MAP. Na 
dose de 150 kg ha-1 de P₂O, o Croplex proporcionou 
um acréscimo de 23@ ha-1 de pluma.

Dose de P₂O₅



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
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Fazenda 68,71
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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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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 
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local da rizosfera, o que por sua vez, favorece a 
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(FANCELLI, 2016).
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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).
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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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saiba mais sobre nós

Nossa presença no mundo
e na América do Sul
No mundo, estamos presentes em mais de 100 países, com um modelo 
de produção totalmente verticalizado, desde a extração das 
matérias-primas até a sua distribuição, garantindo assim a qualidade dos 
produtos entregues, além da sua disponibilidade, suportada por uma 
cadeia logística integrada mundial.

Crescer e investir na América do Sul está no nosso DNA.  Estamos no 
Brasil desde 2016 e na Argentina desde 2017. Em 2022, concluímos a 
compra do Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre, primeira 
unidade de produção do Grupo EuroChem na região, que em operação 
plena, contribuirá com 15% da produção brasileira de fosfatados.

Também assumimos o controle acionário da 
Fertilizantes Heringer, o que amplia nossa área 
de atuação e nos dá ainda mais capacidade de 
atender de norte a sul do Brasil e na Argentina. 
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