BIOESTIMULANTES

O que é Starcover?

NO MILHO

Nos últimos tempos vemos que se estão a aplicar novas tecnologias e tratamentos à semente do milho para
tentar ajudar o agricultor a conseguir melhores resultados e proporcionar uma segurança adicional no cultivo.

O que é um bioestimulante?
Um bioestimulante é uma substância, ou mistura delas, ou um microrganismo concebido para ser aplicado
sozinho, ou em mistura, em plantas de cultivo, sementes ou raízes (rizosfera).
O seu objetivo principal é estimular processos biológicos e, portanto, melhorar a disponibilidade de
nutrientes e otimizar a sua absorção, aumentando a tolerância ao stress abiótico ou os aspetos de
qualidade de colheita”.

Mas nem todos estes produtos
são iguais, nem têm a mesma
origem, nem os mesmos efeitos
no cultivo.
Também
não
se
devem
confundir os "starters" com os
bioestimulantes, pois o efeito dos
segundos prolonga-se em todo o
ciclo de vida do cultivo.

Que efeitos provocam os bioestimulantes nos cultivos?
Os bioestimulantes utilizam-se cada vez mais na agricultura convencional e podem ajudar a resolver a falta de eficiência que, apesar da melhoria
das práticas de produção, ainda existe no campo. Estes produtos proporcionam maiores rendimentos e qualidade, por isso ajudam os agricultores
a produzir mais, com menos. Cada bioestimulante pode ser formulado para provocar efeitos diferentes num tipo de cultivo ou noutro. As suas
utilidades são diversas, consoante as necessidades de cada momento:
• Aumentar a tolerância dos cultivos para superar o stress abiótico.
• Facilitar a assimilação de nutrientes, translocação e utilização.
• Melhorar a eficiência do metabolismo das plantas para induzir aumentos de colheita e melhorar a qualidade das mesmas.
• Melhorar atributos de qualidade: aumento em amido, qualidade colheita, peso específico, etc.
• Melhorar a fertilidade do solo: especialmente incentivando o desenvolvimento de microrganismos do solo.
• Conseguir uma utilização da água mais eficiente.

Não. Com a denominação de bioestimulantes às vezes utilizam-se outros produtos que, embora favoreçam o desenvolvimento do milho, realmente
não são bioestimulantes. Muitas vezes são compostos nutritivos, que ajudam o milho nos primeiros estados, mas têm um efeito limitado no tempo;
são “starters” que, aplicados à semente, favorecem uma melhor implantação, mas o efeito termina quando a planta absorve esses nutrientes
aplicados à semente.

Starcover é uma inovação da LG para aplicar nas nossas melhores
variedades de sementes. É uma tecnologia de última geração formada
por dois compostos naturais: um extrato de planta + uma bactéria
viva, que agem de maneira sinérgica, favorecendo e estimulando um
maior crescimento das raízes.
A utilização de sementes com tecnologia Starcover permitirá
conseguir resultados claramente visíveis, especialmente nas primeiras
etapas do cultivo.
A tecnologia Starcover é parte de um ambicioso projeto que a LG está
a desenvolver para reduzir o efeito dos problemas agroambientais
que afetam o rendimento da produção dos híbridos de milho, agora e
no futuro.
A redução do impacto causado por fatores limitantes, como a água
ou o stress nutricional, promove uma melhor expressão do potencial
genético com a normalização da produtividade dentro do terreno,
inclusivamente quando as condições do solo são desfavoráveis.
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Se realmente têm um efeito bioestimulante, o mesmo durará durante todo o ciclo do cultivo, ajudando o milho desde a sua implantação até à sua
senescência.
No grupo dos bioestimulantes encontramos Starcover. Esta tecnologia é a união de dois bioestimulantes que têm um efeito diferente sobre a planta.
Esta forma de ação consegue um efeito de melhoria exponencial sobre o desenvolvimento do cultivo.
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