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Desenvolvimento lento

Objetivos: 

- Estande adequado

- Bom sistema radicular

- Plantas vigorosas

Formação de estruturas

- Fornecimento de N

- Diminuir stress causados pela aplicação de herbicidas

- Maior número possível de nós

Competição entre crescimento vegetativo x reprodutivo

Ocorre alta taxa de abortamento de botões florais e maças jovens.

Objetivo: Fixação do maior número possível de maças. Sanidade. Manejo anti-stress

- Consolidação da produção

- Maturação dos capulhos. 

- Translocação de fotoassimilados e qualidade da fibra

Importância do fornecimento de macro e micronutrientes durante todo o ciclo: a marcha de absorção dos nutrientes pelo algodoeiro segue o padrão de crescimento, aumentando consideravelmente a partir dos 30

dias da semeadura, coincidindo com a emissão dos primeiros botões florais, e alcançando uma absorção máxima diária na fase de florescimento entre 60 e 90 dias

Manejo Nutricional Supera para altas produtividades

Na cultura do algodão
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Estabelecimento da Cultura

Importância do fornecimento de macro e micronutrientes durante todo o ciclo: a marcha de absorção dos nutrientes pelo algodoeiro segue o padrão de crescimento, aumentando consideravelmente a partir dos 30

dias da semeadura, coincidindo com a emissão dos primeiros botões florais, e alcançando uma absorção máxima diária na fase de florescimento entre 60 e 90 dias



Manejo Nutricional Supera - Algodão

OBJETIVO TS 30 DAE 45 DAE 60 DAE 75 DAE 90 DAE 105 DAE 120 DAE

Improver
8 mL/Kg

NUTRIÇÃO
Pr. Cotton ou Kellus Inox

2 kg/ha ou 0,5 Kg/ha 

Concorde
1 L/ha (2X)

2 kg/ha (3X)
Profol Cotton

Triplus

FISIOLÓGICOS

ADJUVANTES Helper Neutrum 0,05% Volume de Calda

0,3 L/ha (2X)

Translok
2 kg/ha (2X)

Tônus
0,5 Kg/ha (2X)

Concorde
1 L/ha (3X)

Improver no TS: Dose máxima de 120 ml/ha



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

1. O sistema radicular do algodoeiro cresce em comprimento até a 

época do florescimento. 

2. Estádio cotiledonar: sua raiz pivotante penetra o solo rapidamente, 

podendo atingir profundidade de 25 cm ou mais.

3. Quando a parte aérea tiver aproximadamente 35 cm de altura, a 

raiz deverá estar a 90 cm de profundidade (McMICHAEL, 1990).

4. Numerosas raízes laterais aparecem formando um tapete que se 

encontra no meio das linhas, mas são relativamente superficiais:

• Raízes rasas

• Pouca eficiência

5. Objetivos: 

• Potencializar o enraizamento e vigor das plantas

• Estabelecer bom estande

Estabelecimento da cultura



IMPROVER

 Precursores hormonais;
 Compostos anti-stress

VELOCIDADE EMERGENCIA E 
ESTABELECIMENTO NO 
CAMPO



O QUE É O EFEITO FISIOLÓGICO E DE ONDE VEM?

Fonte: Wally et al 2012. J. Plant Growth Regul 32: 324-339

• Os SWE não fornecem hormônios de crescimento 

para a planta;

• Os SWE contêm biomoléculas orgânicas que 

sinalizam / acionam a planta para produzir seus 

próprios hormônios de crescimento.

• O modo de ação dos SWEs não está relacionado 

ao conteúdo hormonal!



A concentração de PGRs nos SWE's é baixa (ppb) 

ou não detectável (nd)

Fonte: Wally et al 2012. J. Plant Growth Regul 32: 324-339

partes por bilhão (ppb)



O QUE É O EFEITO FISIOLÓGICO E DE ONDE VEM?

Fonte: Wally et al 2012. J. Plant Growth Regul 32: 324-339

EM RESUMO:

NOSSO PORTFÓLIO FISIOLÓGICO 

(IMPROVER; TONÛS; CONCORDE E 

TRIPLUS) NÃO INTERFERE NA 

APLICAÇÃO DOS REGULADORES DE 

CRESCIMENTO POR CONTER 

COMPOSTOS QUE INDUZEM A PLANTA 

AO BALANÇO HORMONAL (DIFERENTES 

DE OUTROS PRODUTOS SINTÉTICOS)



Ação dos Precursores Hormonais

Sem aplicação

Cor azul indica a 
presença de citocinina

na folha



Sem aplicação

Cor azul indica a 
presença de citocinina

na folha

Com Indutores

Hormonais (Improver)

Improver aumenta a 
produção de 
citocinina pela planta.

Atividade citocínica

Ação dos Precursores Hormonais



Estimulante Sintético

(ex. Stimulate)

Sem aplicação Com Indutores

Hormonais (Improver)

Atividade citocínica

E ainda, REDUZ a 
produção natural de 
hormônio pela planta, 
podendo resultar em 
menores Produtividades

Aplicação de citocinina
sintética concentra o 
hormônio apenas na 

parte aplicada

Ação dos Precursores Hormonais



O QUE É O EFEITO FISIOLÓGICO E DE ONDE VEM?

Foto: Mauri (2019)

Condições de Desenvolvimento

• Origem: Atlântico norte

• Salinidade

• Subaquática / Seca

• Frio (congelamento) / Calor

• Extração Alcalina

Concorrentes importam da China e 

África do Sul

• Não passam por estresses e por 

isso não desenvolvem compostos 

de resistência



O QUE É O EFEITO FISIOLÓGICO E DE ONDE VEM?



O QUE É A SEMENTE?

A semente: 
Vida

Reservas

(energia)



PROMOTORES ESTIMULAM O PROCESSO

Zona de compensação de amido em ensaio com promotor de Giberelina 
(ANE – IMPROVER) (0,5 g L-1) e controle (água)



ESTIMULAR ESTABELECIMENTO NO CAMPO

Estabelecimento da Cultura

Contínuo crescimento radicular







ESTIMULAR RAIZ COM APLICAÇÃO FOLIAR



ESTIMULAR RAIZ COM APLICAÇÃO FOLIAR



ESTIMULAR ESTABELECIMENTO NO CAMPO

Estabelecimento da Cultura

Contínuo crescimento radicular

1ª Flor 

60 a 70 

dias?



PREPARAÇÃO PARA FLORAÇÃO



PREPARAÇÃO PARA FLORAÇÃO



METABOLISMO NITROGÊNIO

1ª Flor 

60 a 70 

dias?
-40 a -35 

dias

Aplicação N
Uréia

Nitrato

Amônio



REDUÇÃO BIOSSÍNTESE ETILENO



 Manter o crescimento do sistema radicular,

favorecendo a absorção de água e nutrientes, 

especialmente para situações futuras de veranicos;

 Proporcionar o adequado metabolismo do N, 

sobretudo após adubações de cobertura, 

favorecendo o pegamento floral;

 Reduzir queda de estruturas reprodutivas em função 

de estresse diversos (elevadas temperaturas, baixa 

luminosidade, solos encharcados, etc,...)

 A redução da biossíntese de etileno mantém as 

folhas do baixeiro ativas na planta por mais tempo, 

garantindo o adequado suprimento de 

fotoassimilados para raízes e capulhos do baixeiro.

Principais Objetivos:

TÔNUS NA CULTURA DO ALGODÃO



FLORESCIMENTO E OS DESAFIOS



1. Competição entre crescimento vegetativo e reprodutivo

2. Uma parte das estruturas reprodutivas cai na fase de 

botão floral ou como maçã jovem, inclusive em condições 

ótimas de crescimento (ORGAZ et al., 1991)

3. A abscisão de estruturas reprodutivas é regulada pelo 

balanço entre açúcares no tecido e o teor de etileno 

(ROSOLEM, 1999).

4. Situações de deficiência hídrica e estresse osmótico 

podem levar o aumento tanto da concentração de etileno e 

ácido abscísico (ABA) - hormônios vegetais que 

participam dos processos de amadurecimento e 

envelhecimento da planta e suas estruturas, como queda 

de folhas e frutos

Pegamento floral

Programa Nutricional Supera para altas produtividades



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

1. A abscisão de botões florais e de maças jovens é um 

fenômeno que tem ocorrência natural no algodão.

2. Quedas de até 60% das estruturas reprodutivas do algodoeiro 

são consideradas normais (OOSTERHUIS, 1999)

3. O índice de aborto de maças depende das condições 

climáticas e do grau de sombreamento.

4. Portanto o pegamento de flores em algodoeiro, não é 

eficiente!

O pegamento de flores em plantas 

de Algodoeiro é eficiente?



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

51%

31%

18%

Flores

Folhas

Ramos

Malavolta et al. 2002

Mg

Flores consistem em

um forte dreno temporário com 

elevada

Absorção de nutrientes no período 

reprodutivo



Manejo nutricional supera para altas produtividades

1. Na falta de energia, a planta irá abortar 

seus drenos para ajustar o suprimento de 

energia.

2. A planta do algodoeiro derruba 20 a 25% 

dos botões florais e de 60 a 80 % dos 

frutos jovens, com até seis dias de idade



Entenda a importância de cada flor!

*parâmetros médios

Lavoura comercial*

83,3 mil plantas/ha

4,5 gramas/capulho

Considerando:

Espaçamento 90 cm

Média de 7,5 plantas/m

375,0 Kg algodão/ha 

15 Kg

= 25,0 

@/ha

R$ 80,00 x 10 @/ha R$ 800,00/ha

pluma (rendimento médio de 40%)

Valor @ 

15Kg



Aumente a rentabilidade 
e a produção com uma 
força tripla



Abortamento de 

estruturas reprodutivas

Por que isso Acontece?

Simples. Em função de alteração no balanço hormonal da planta!

Segundo Carlson (1987), fica claro a relação entre os baixos 

níveis de citocinina nas flores e o abortamento de flores e 

vagens.

E o que tem haver a fase de florescimento com a citocinina?

Ocorre que no florescimento as estruturas reprodutivas são um 

dreno mais forte que as raízes. É quando as raízes reduzem 

drasticamente sua produção de citocinina, resultando na redução 

do fluxo de citocinina para a parte aérea. Assim sendo, faltando 

citocinina na parte aérea, aumentam os índices de abortamento 

e consequentemente os níveis de etileno.

Abortamento de estruturas reprodutivas



A falta de citocinina na parte 

aérea, aumentam os índices de 

abortamento e consequentemente 

os níveis de etileno.

Adaptado de Carlson et al. 1987
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Porque a abscisão acontece?

O que fisiologicamente acontece?

ETILENO AUXINA

Fatores que afetam o aumento Auxina 

o Adubação nitrogenada

o Crescimento contínuo

o Formas de N presentes na folha

o Micronutrientes

Fatores que afetam o aumento etileno 

o + ABA

o Lesão do tecido

o Doenças

o Senescência

o Déficit hídrico

o Sombreamento

Abortamento de estruturas reprodutivas



Auxina: Retenção de flores e folhas e vagens

Balanço Auxina Etileno

Em situação de estresses, 

ocorre a redução de auxina 

e aumento dos níveis de 

etileno.

Abortamento de estruturas reprodutivas



E o que o TRIPLUS tem haver com isto?

Mo
Aldeído 

oxidase
Auxina20

Ni Acc-oxidase Etileno10 Ni Acc-oxidase

Marschner’s (2012)

30 Ácido indol-3-acético

(AIA) Auxina
Indol-3-acetaldeído

Triplus contém exclusivo 

balanço de níquel e 

molibdênio que atuam 

para modular o balanço 

hormonal para altos 

rendimentos.



Qual o efeito esperado da aplicação suplementar 

via foliar de Boro nessa fase?

Marschner et al., 1995

Boro estimula

a síntese de auxina

Mantém a planta transpirando

mesmo em dias nublados.

Melhor formação de vasos 

condutores.
MAIOR FLUXO DE CARBOIDRATOS

B (ppm) 
SOLUÇÃO

TRIPTOFANO 

(ppm)
Tempo sem suprimento 

de B (semanas)
Redução na taxa de 

transpiração (%)
-B +B

0,00 1,27 2 16

0,22 1,36 3 20

0,44 2,17 4 34

1,08 2,55 5 62

A deficiência de Boro provoca o aumento da atividade da enzima “AIA 

oxidase” responsável pela destruição do AIA nas células e que cai 

rapidamente se for administrado o Boro às plantas. Assim fica claro que o 

Boro é especialmente mais importante para a elongação celular do que 

para a divisão celular, pois esta ligado à presença de auxinas nas plantas.



E o que o Triplus tem 

haver com isto?

Betaínas (turgescência celular);

Prolina (equilíbrio osmótico);

Polióis (riquíssima fonte de energia);

Resposta lenta à desidratação do tecido;

Mantém turgercência;

Fotossíntese;

Condutância estomática + alta em potencial 

hídrico baixo;

Aumenta a tolerância ao estresse

Compostos ANTI estresses

Programa Nutricional Supera para altas produtividades



Programa Nutricional Supera para altas produtividades



Manejo nutricional supera para altas produtividades

Fornece as ferramentas para a 

planta fazer o melhor ajuste 

hormonal de acordo com o 

momento que se encontra

Metabolismo do N, 

transformando este na forma 

assimilável pela planta => 

retenção flores

Mo
Ni

B
P

Maior fixação das estruturas 

reprodutivas. Mais capulhos => 

Maior produtividade.

Regulador osmótico: mantém 

crescimento da fibra, 

aumentando sua qualidade



Com Triplus, estímulo para 

pegamento do ponteiro

Programa Nutricional Supera para altas produtividades

Avaliação realizada em área lado-a-lado do 

cliente José Ney Lazarini

Campo Verde - MT



Com TriplusSem Triplus

Programa Nutricional Supera para altas produtividades



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

Com TriplusSem Triplus

Avaliação realizada em área lado-a-lado do cliente José Ney Lazarini

Campo Verde - MT



Manejo Nutricional Supera - Algodão

OBJETIVO TS 30 DAE 45 DAE 60 DAE 75 DAE 90 DAE 105 DAE 120 DAE

Improver
8 mL/Kg

NUTRIÇÃO
Pr. Cotton ou Kellus Inox

2 kg/ha ou 0,5 Kg/ha 

Concorde
1 L/ha (2X)

2 kg/ha (3X)
Profol Cotton

Triplus

FISIOLÓGICOS

ADJUVANTES Helper Neutrum 0,05% Volume de Calda

0,3 L/ha (2X)

Translok
2 kg/ha (2X)

Tônus
0,5 Kg/ha (2X)

Concorde
1 L/ha (3X)

Improver no TS: Dose máxima de 120 ml/ha



STRESS DURANTE TODO O CICLO



A solução para situações 
adversas

Concorde



Situações de estresses diversos

Quando a planta passa por situações 
adversas (fitotoxidez, déficit hídrico, 

veranicos), ela tem seu metabolismo 
reduzido, o que afeta o crescimento e a 

produção
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Situações de estresses diversos

Recuperação de plantas de 
algodão após aplicação de 

Concorde

Quando se aplica Concorde, a planta 
retorna rapidamente suas  atividades 

fisiológicas, mantendo o crescimento e 
favorecendo a produção
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Rápida

Aplicação 
de Concorde



Concorde: Veja as diferenças
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Concorde: Resultados em diferentes situações



EFEITO DA APLICAÇÃO DO CONCORDE NA 

FOTOSSINTESE 72 HORAS APÓS APLICAÇÃO

µmol CO2 m-2 s-1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Controle _sem_concorde

Controle _com_concorde

Recuperada_sem_concorde

Recuperada_com_concorde

Estressada_sem_concorde

Estressada_com_concorde

Taxa
Fotossintética*

*

* = Tratamentos com teste T com diferença estatística significativa. Fonte: LABATE et al 2019 (dados não publicados).



EFEITO DA APLICAÇÃO DO CONCORDE NA 

FOTOSSINTESE 72 HORAS APÓS APLICAÇÃO

Fonte: LABATE et al 2019 (dados não publicados)  

Sem Stress, Concorde 

aumentou em 4,7% a taxa 

fotossintética

Em plantas sob Stress, 

Concorde aumentou em 42,4% 

a taxa fotossintética

Em plantas hidratadas após o

Stress, Concorde aumentou 

em 48,4% a taxa fotossintética



STRESS DURANTE TODO O CICLO



Além da recuperação 
após estresse, Concorde
aumenta sua produtividade

Maior absorção dos nutrientes

Maior aproveitamento do Nitrogênio

Maior fixação de flores e frutos



Manejo Nutricional Supera - Algodão

OBJETIVO TS 30 DAE 45 DAE 60 DAE 75 DAE 90 DAE 105 DAE 120 DAE

Improver
8 mL/Kg

NUTRIÇÃO
Pr. Cotton ou Kellus Inox

2 kg/ha ou 0,5 Kg/ha 

Concorde
1 L/ha (2X)

2 kg/ha (3X)
Profol Cotton

Triplus

FISIOLÓGICOS

ADJUVANTES Helper Neutrum 0,05% Volume de Calda

0,3 L/ha (2X)

Translok
2 kg/ha (2X)

Tônus
0,5 Kg/ha (2X)

Concorde
1 L/ha (3X)

Improver no TS: Dose máxima de 120 ml/ha



Obrigado!
Eng. Agr. Dr. Robson Mauri

Ger. Técnico e de Inovação

(11) 97432-1094


