
frutas, legumes e fl ores | Maio 2017

Os pontos-chave que determinam o po-
tencial produtivo das culturas ocorrem, 
não poucas vezes, em momentos menos 
favoráveis ao desenvolvimento perfeito 
do produto fi nal. Produzidas em diversas 
plataformas (solo, substrato, hidroponia, 
etc) e sujeitas a condições climáticas va-
riadas, torna-se fundamental proporcio-
nar às culturas os fatores nutricionais, de 
otimização de performance e de prote-
ção necessários, com destaque para os 
processos de estabelecimento/enraiza-
mento, processo reprodutivo (ex.: fl ora-
ção), vingamento e maturação do pro-
duto fi nal. Promover o estabelecimento 
e enraizamento efi cientes, com o menor 
gasto energético possível, uma correc-
ta quantidade de órgãos reprodutivos 
viáveis (ex.: fl ores, hastes, ganchos, raí-
zes…) e prevenir o aborto desses órgãos 
e de potenciais vingamentos, permitir-
-nos-á uma maior produção. 

Devemos atuar de modo a potenciar:
• Um enraizamento rápido e efi ciente;
• Maturação dos frutos vingados e a 
consequente mudança de cor;

OPTIMIZAÇÃO DO POTENCIAL
PRODUTIVO DAS CULTURAS 

• Incremento dos sólidos solúveis to-
tais;
• A densidade dos tecidos vegetais, o 
que vai proporcionar um maior peso 
por fruto e, assim, uma maior produção 
efetiva. 

Estabelecimento/Enraizamento
Essenciais para que as culturas possam 
realizar o seu potencial produtivo, o es-
tabelecimento e enraizamento da cultu-
ra resultam num elevado gasto energé-
tico ao nível do metabolismo da planta. 
Potenciar a sua ação estrutural e de su-
porte, assim como o aumento do seu vo-
lume criando uma malha radicular que 
abranja o máximo de área possível, é o 
objetivo de todos os produtores, assu-
mindo aqui os bioestimulantes um papel 
de relevo na ativação e promoção das 
reações fi siológicas e hormonais benéfi -
cas a estes processos.
A maior predisposição para um fl uxo 
energético e de açúcares mais ativo e 
com menos “adstringência”, assim como 
uma estimulação hormonal direcionada, 
asseguram que a planta consiga criar 

um complexo radicular ativo, efi ciente 
e com um volume autorregulado para 
uma produção ótima. 
A presença de auxinas (AIA – ácido in-
dolacético) e citoquininas – as principais 
fi tohormonas vegetais nesta fase do ci-
clo da planta – é essencial para o cresci-
mento, entre outras atividades fi siológi-
cas. A ação das citoquininas baseia-se na 
formação de meristemas celulares e na 
promoção da divisão celular, enquanto 
as auxinas ocorrem na parede da célula 
vegetal, ocasionando a distensão e alon-
gamento celular e consequente cresci-
mento radicular e do próprio vegetal. 
O AIA é produzido nas folhas jovens e 
no meristema apical e, posteriormente, 
conduzido pelas células vivas até outras 
partes do corpo do vegetal, auxiliando 
assim no seu crescimento. O AIA deslo-
ca-se do ápice, onde é produzido, até a 
base do vegetal (transporte polarizado).
Existem algumas enzimas, como as pero-
xidases e fenoloxidades, que após exer-
cerem as suas funções, podem destruir o 
AIA, incapacitando-o de exercer as suas 
funções. A utilização do IMPRO-SET® 
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maior eficiência da fotossíntese e conse-
quente formação e distribuição de fo-
toassimilados para toda a planta, maior 
uniformidade de calibres (que vamos 
controlar com uma nutrição definida ao 
objetivo de produção que temos), maior 
densidade dos tecidos celulares vegetais 
(o que permite maior resistência da es-
trutura celular, assim como peso celular) 
e uma melhor performance metabólica.

1 – Floração e vingamento:
Com já alguns anos de utilização com 
resultados muito satisfatórios, devemos 
referir a utilização do IMPRO-SET® no iní-
cio do processo reprodutivo (formação 
de ganchos nas culturas de tubérculos, 
pré-floração ou início da floração em 
culturas de frutos, leguminosas, …) que, 
combinado com um programa nutriti-
vo adequado (macro e micronutrientes 
específicos), permite que esse processo 
reprodutivo e o vingamento ocorram 
com o menor prejuízo energético para a 
planta. Consegue-se, assim, um proces-
so eficiente, com uma redução significa-
tiva de abortos em órgãos reprodutivos, 
abortos de órgãos produtivos vingados 
ou mesmo deformação do produto fi-
nal, possibilitando um potencial produ-
tivo mais próximo do máximo da cultura 
e da variedade.

2 – Maturação:
Durante o período de maturação, já se tor-

nou habitual a utilização do IMPRO-SET® 
FINISH, um homólogo ao IMPRO-SET 
com a mais-valia de possuir uma fonte de 
potássio de alta assimilação, que vai par-
ticipar no processo de “enchimento” do 
órgão produtivo (em caso de tubérculos, 
frutos, raízes, entre outros). O potássio é 
também importante e está diretamente 
envolvido na produção e transporte de 
açúcares na planta, ativação enzimática 
e síntese de proteínas. É também exigido 
para a síntese de pigmentos e desempe-
nha um papel importante na obtenção 
de produção com alta qualidade, deter-
minar o teor de açúcar, e assim influen-
ciar nas características de maturação e 
armazenamento. O IMPRO-SET FINISH é 
já uma referência para a fase de matura-
ção de inúmeras culturas, adicionando à 
otimização de processos gerada pelo IM-
PRO-SET, um potássio com uma eficiente 
absorção e metabolização pela planta, 
resultando na obtenção de frutos atem-
pados, com uma coloração e percenta-
gem de sólidos solúveis totais ótima. 
Conjugado com uma nutrição adequa-
da, o IMPRO-SET FINISH favorece a rigi-
dez das paredes celulares, aumentando 
a rigidez do produto final, que permite 
uma colheita mecânica mais eficiente e 
com menos perdas e danos mecânicos e 
maior “shelf-life”. 
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ROOT vai servir como apoio hormonal, 
nutritivo e estimulante nesta fase críti-
ca, ajustando e promovendo a energia 
necessária a tais processos, bem como 
ativando reações enzimáticas e hormo-
nais críticas para um desenvolvimento 
radicular ótimo. Definindo um plano nu-
tricional adequado a esta fase, que con-
templa os cofatores nutricionais chave 
N, Mg, P, K, Ca, Mn e Zn, conseguimos 
assegurar uma elevada eficiência nos 
processos de enraizamento e estabeleci-
mento da cultura. 
 
Floração, vingamento e maturação
Nos processos reprodutivos e de vinga-
mento estão envolvidos processos me-
tabólicos regidos por hormonas natural-
mente produzidas pela planta, onde a 
divisão celular tem um crescimento enor-
me. Este é um período de grande stress 
fisiológico, onde devemos fornecer toda 
a energia externa possível e ativar e pro-
mover ao máximo todos os processos pa-
ralelos à reprodução. 
A maturação é também um processo 
sensível e crítico, onde a planta canali-
za toda a sua energia e recursos para os 
órgãos produtivos (ex.: raiz, fruto, tubér-
culo, etc.), assegurando a sua prosperi-
dade e descendência através da certeza 
de produção de sementes ou material 
vegetativo viáveis. Este complexo sis-
tema resulta numa reserva energética 
para combate a algum “desajuste” ou 
stress menor que o normal. A maturação 
do órgão produtivo caracteriza-se por 
alterações na densidade, cor, estrutura 
das suas paredes celulares, metabolismo 
dos hidratos de carbono e pela síntese 
de compostos voláteis (etileno e outros), 
entre muitos outros processos variáveis 
entre culturas. Como exemplo, no caso 
do tomate de indústria, com frutos com 
climatérico, assistimos a um aumento da 
taxa de produção de etileno, sendo este 
o principal indutor e coordenador das al-
terações fisiológicas do amadurecimen-
to do tomate.
A Alltech® Crop Science, através de todo 
o seu conhecimento e experiência em 
biotecnologia e nutrigenómica, conse-
guiu definir as mais eficientes opções 
para apoiar e melhorar todos estes com-
plexos processos, contribuindo para uma 


