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Abrigando um quarto de toda a biodi-
versidade conhecida, o solo é um sistema 
vivo que pode conter até 20 toneladas 
de microrganismos num só hectare de 
terreno. Pesquisas em microbiologia des-
cobriram que as plantas que crescem em 
solos ricos nestes organismos microscó-
picos são mais capazes de resistir a stress 
externos. Os microrganismos, parceiros 
essenciais nos processos fi siológicos das 
plantas, ajudam a melhorar de forma 
natural a produtividade e a rentabilida-
de das culturas cerealíferas, reduzindo a 
utilização de fertilizantes químicos.
Com o uso excessivo de produtos quími-
cos afetando cada vez mais a saúde do 
solo e a disponibilidade de nutrientes, é 
urgente adotar novas soluções que re-
vitalizem os nossos solos e nos levem a 
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uma gestão responsável deste recurso 
crucial.
Os biofertilizantes tornam-se, assim, 
uma alternativa biológica destacando-se 
pela sua capacidade de melhorar a pro-
dutividade e a saúde do solo, utilizando 
uma nova e exclusiva seleção de micror-
ganismos autóctones que permitem mi-
neralizar matéria orgânica, solubilizar 
nutrientes e fi xar o azoto ambiental, re-
duzindo assim a atual dependência adu-
bos de origem química. 
O Decreto 4954/2004 do Ministério 
da Agricultura (alterado pelo Decreto 
8384/2014), defi ne biofertilizante como 
um produto que possua quaisquer prin-
cípios ativos ou agentes orgânicos na sua 
composição, seja isento de agrotóxicos e 
capaz de atuar no cultivo de plantas de 

forma a elevar a produtividade e o porte 
da cultura. 
Estas soluções de biotecnologia refor-
çam o princípio orientador da Alltech 
Crop Science e o seu compromisso para 
com o meio ambiente, contribuindo 
para o desenvolvimento da estratégia 
Do Prado ao Prato proposta pela Comis-
são Europeia, que visa reduzir o excesso 
de nutrientes no ambiente, que afeta 
negativamente a biodiversidade e o cli-
ma. Esta estratégia europeia estabelece 
como meta, até 2030, a redução em 20% 
do uso de fertilizantes de origem mine-
ral e orgânica e a redução em 50% das 
perdas de nutrientes nas culturas, sem 
alterar a fertilidade dos solos.
O azoto é o segundo macronutriente es-
sencial para as plantas, depois da água, e 
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é considerado um elemento vital. Embo-
ra seja o componente mais abundante na 
atmosfera, não pode ser assimilado dire-
tamente pelas culturas. Até agora, para 
conseguir o aporte do azoto necessário 
às culturas têm sido utilizados fertilizan-
tes químicos à base de ureia, amoníaco, 
óxido nitroso e nitrato, que são aplicados 
ao solo para que as plantas os assimilem 
depois através das raízes. 
A utilização destes fertilizantes químicos 
tem, porém, consequências negativas 
para o ambiente, tais como a degrada-
ção do solo, a libertação de gases com 
efeito de estufa gerados pelo óxido ni-
troso, o risco de poluição química dos 
solos por nitratos e a contaminação dos 
aquíferos, bem como a eutrofização da 
água (multiplicação excessiva de algas 
em ecossistemas aquáticos com menor 
movimentação, dificultando a fotossín-
tese das plantas subaquáticas e a morte 
de muitos organismos aquáticos). 
Acresce ainda o peso significativo que 
este fator de produção representa na 
conta de cultura dos cereais de outono, 
normalmente já elevada, e agravado 
agora com o aumento do custo das ma-
térias-primas e dos combustíveis, à qual 
se junta a diminuição na produção e dis-
ponibilidade de fertilizantes químicos. 
Aumenta, assim, a necessidade de os 
produtores agrícolas encontrarem novas 
formas de nutrir as suas culturas. Nes-
te cenário, o recurso a microrganismos 
apresenta-se não só como uma alterna-
tiva com menor impacto nas contas de 
cultura, mas também ambientalmente 
mais sustentável.

Como funcionam os biofertilizantes 
da Alltech Crop Science?
A Alltech Crop Science está revitalizando 
o solo com recurso a tecnologia biodis-
cricionária para obter um agribioma de 
solo saudável. Os solos com um maior 
potencial produtivo têm, tipicamente, 
uma população robusta de microrga-
nismos benéficos que contribui para au-
mentar a produtividade do solo, reduzir 
ou eliminar substancialmente os agentes 
patogénicos, melhorar o teor de carbo-
no e o pH do solo. Esta biodiversidade e 
microbioma saudável fornecem às plan-
tas os nutrientes necessários para o seu 
desenvolvimento durante a fase produ-
tiva, suprindo naturalmente parte das 
necessidades de fertilização e de rega e 
gerando maior vitalidade das plantas e 
maior produtividade das culturas.
Ciente da importância de um solo sau-
dável e com um perfil equilibrado para 
que as culturas possam expressar todos 
o seu potencial produtivo, as soluções 
de biotecnologia melhoram utilizando 
uma nova e exclusiva seleção de micror-
ganismos autóctones como Azospirillum 
brasillense e Pseudomonas putida, que 
permitem mineralizar a matéria orgâni-
ca, solubilizar o fósforo e potássio pre-
sentes no solo, e fixar o azoto atmosféri-
co, que é aproveitado de forma natural 
pelas plantas, contribuindo assim para 
diminuir a atual dependência de adubos 
e fertilizantes de origem química na agri-
cultura.
Aplicadas diretamente no solo através 
da rega ou por pulverização nas plantas, 
instalam-se na zona da rizosfera, aumen-

tando a disponibilidade de nutrientes, 
promovendo o desenvolvimento vegeta-
tivo e aumentando a resistência ao stress 
abiótico. Além disso, estes microrganis-
mos benéficos geram substâncias que 
estimulam as raízes das plantas e pro-
movem a nutrição. Estas estirpes de mi-
crorganismos selecionas e patenteadas 
pela Alltech foram selecionadas devido 
à sua adaptação ao meio, facilidade de 
implantação e capacidade para melho-
rar a saúde do solo, obtendo uma maior 
produção e qualidade das culturas.
É esta a linha de trabalho que a Alltech 
Crop Science tem vindo a desenvolver 
em colaboração com a maior cooperati-
va de produtores de cereais do Alentejo, 
permitindo o retorno sustentável des-
tas culturas tradicionais que em tempos 
granjearam para a região a fama de “ce-
leiro de Portugal”. O recurso às soluções 
de biotecnologia microbiana permite 
aos produtores da região otimizar a pro-
dutividade e a rentabilidade das cultu-
ras, respeitando a biodiversidade.
A Alltech Crop Science, com a sua linha 
de biofertilizantes à base de microrga-
nismos, participa no projeto de I&D Mi-
cro N (www.micro-n.es), sobre aplicação 
de microrganismos fixadores de azoto 
ambiental. Este projeto, a decorrer na 
região de Murcia, em Espanha, e que 
vai no seu segundo ano de execução, 
confirma a eficácia da substituição em 
30% da fertilização azotada, em culturas 
como o tomate ou as brássicas, pela apli-
cação de microrganismos autóctones, 
cuja função, entre outras, é fixar o azoto 
ambiental que é utilizado pelas plantas 
de forma natural. 2022 assistirá ao 3º e 
último ano deste projeto, e a empresa 
acredita que os resultados finais apro-
fundarão o conhecimento do papel dos 
microrganismos na biodiversidade do 
solo e na produtividade sustentável das 
culturas. 
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