
O objetivo é melhorar as práticas

agrícolas relativas à fertilização dos

cultivos. O estudo do impacto ambiental

dos cultivos, menores custos de

produção e o uso equilibrado de

fertilizantes estão entre os principais

objetivos da agricultura moderna.

O uso adequado de nutrientes agrícolas

é a chave para responder a uma procura

continua e crescente de alimentos e

proteger o meio ambiente, sendo o

principal desafio do século XXI.

O serviço de consultoria Eurofins, E-

Agro – Gestão da Fertilização é uma

ferramenta que combina a análise de

solos, folhas, visitas ao campo de

especialistas agronômicos e tecnologia

NDVI para uma visão clara do estado

nutricional de cada cultivo específico. E-

agro significa excelência em agronomia,

excelência Eurofins em agronomia, e é a

garantia de um serviço de valor

acrescentado para um aumento no

rendimento das campanhas agrícolas,

redução de custos com fertilizantes e um

impacto ambiental reduzido.

Ferramenta que combina análise de solos, folhas, visitas ao
campo dos nossos especialistas agronômicos e tecnologia NDVI
para uma visão clara do estado nutricional de cada cultivo
específico.
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E-agro significa excelência em agronomia, excelência Eurofins em agronomia, e é a
garantia de um serviço de valor acrescentado para um aumento no rendimento das
campanhas agrícolas, redução de custos com fertilizantes e um impacto ambiental
reduzido.

Análise foliar
K – estado critico

Relatório foliar: K baixo,
recomendação adicionar
fertilizante com K

Análises de Solos
N – baixo

Relatório solos: K suficiente
no solo mas com baixa
absorção por N baixo

Análises de Solos + 
Foliar

Acrescentar N para a 
utilização de K

A conclusão da análise
combinada, acrescentar N para a
utilização de K em stock

+ =

Detalhes gráficos 
compreensivos

Visão global dos 
diferentes cultivos

Informação 
completa e 
detalhada
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