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Origem
As primeiras aplicações de extratos de algas
marinhas na agricultura foram motivadas
pela sua capacidade de aumentar a biomassa
vegetal e a matéria seca. Seguiram-se
inúmeros estudos científicos em todo o mundo
para compreender o seu modo de ação
na fisiologia das plantas.
As algas Ascophyllum nodosum são colhidas
manualmente na costa norte da Bretanha,
situada no oeste da França, há muitos anos.
Esta zona é única pela sua amplitude de
marés (até 13 metros), favorável ao
desenvolvimento de mais de 800 espécies
de algas, sobretudo a Ascophyllum nodosum.

Para se adaptarem a este ambiente em
constante mutação, devido às marés e às baixas
temperaturas, estas algas desenvolveram
mecanismos fisiológicos únicos para sintetizar de
forma natural as substâncias ativas que permitem
o seu rápido crescimento e sobrevivência
(eficiência no uso de nutrientes, reprodução),
utilizando uma enorme diversidade de
componentes celulares, tais como polissacárideos,
manitol, fucoidanos, betaínas, florotaninos,...
Os cientistas decobriram que estas moléculas
têm a capacidade de ativar a fisiologia das plantas
terrestres, fazendo delas boas candidatas para
aplicacão na produção de culturas agrícolas.

Physio Activator Technology: um processo de extração único
Em Saint Malo, o coração da produção de algas
na Bretanha francesa, os laboratórios de
biotecnologia Goëmar, propriedade da UPL,
desenvolveram uma tecnologia única que
transfere completamente as substâncias ativas
desde a sua fonte até ao produto final. É a
tecnologia Physio Activator.
Para preservar a integridade de todos os
componentes da fonte original, o processo de
extração decorre num período de tempo
inferior a 24 h após a colheita das algas e

consiste numa extração física a baixa temperatura.
Um processo de filtração separa as substâncias
ativas (Goëmar Goactiv®) dos componentes que
se sabe não serem aproveitados na fisiologia das
plantas terrestres (como a celulose).
Após vários estudos levados a cabo pelo Centro
Nacional de Investigação Científica, em França,
conseguiu-se por fim isolar a molécula ativa:
as oligossacarinas. Estudos posteriores
demonstraram o efeito dos filtrados de algas na
capacidade das plantas para absorver nutrientes
e reproduzir-se.

A fisiologia da planta
é um fator-chave
da produção

Folhas

A nutrição mineral, através das raízes,
e a acumulação de carbono, através
das folhas, são essenciais para a produção
da planta. Estes canais proporcionam à planta
os elementos necessários para que esta,
através da fotossíntese, produza a matéria
vegetal que se converterá em órgãos
reprodutores e estes, por sua vez, em frutos,
cujo aumento, tanto em número como
em calibre, se traduz num aumento do
rendimento.

Caules

Raízes

O rendimento e a qualidade da colheita
dependem em última instância da nutrição
mineral, das hormonas de floração e do estado
fisiológico das culturas.

Luz
Fotossíntese

Enzimas da
nutrição

Nutrição mineral

As enzimas de nutrição
produzidas pela planta
permitem a absorção
dos minerais do solo.

As hormonas de floração
(poliaminas) produzidas
pela planta controlam
a floração e o vingamento.

Matéria
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Rendimento

ETAPA DE CRESCIMENTO

Água + minerais

ETAPA DE CRESCIMENTO

Uma boa gestão da fisiologia da cultura é um
elemento-chave para aumentar a rentabilidade
da cultura (a par de um correto uso dos
fertilizantes e dos produtos de proteção das
culturas).

Fases de aplicação
do Goëmar Goactiv®
Em função do momento do ciclo em que se
encontre a planta, a aplicação de Goëmar Goactiv®
atuará melhorando diversos processos de
desenvolvimento:
Estádios precoces
• Estrutura das raízes.
• Caules mais grossos.
• Maior ramificação.
• Diâmetro e robustez dos
troncos/caules.
• Comprimento dos entrenós.

Reprodução
• Floração.
• Polinização.
• Vingamento e retenção.
• Divisão celular para tamanho
e potencial de qualidade.

Ação do Goëmar Goactiv® nos primeiros estádios
de desenvolvimento da planta ou após
x1,6
dormência invernal.
• Assimilação de minerais pela planta.
• Ativação das enzimas de nutrição,
responsáveis pela absorção do ferro,
azoto e fósforo.
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Efeito do Goëmar Goactiv® na quantidade de
minerais absorvidos pela planta (modelo tomate)

Crescimento do fruto
• Movimentos de açúcares desde
os tecidos vegetativos até
à madeira ou tecidos
reprodutivos.
• Enchimento do fruto.
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Goëmar Goactiv® melhora a capacidade de absorção de nutrientes
O laboratório de Fisiologia e Patologia Vegetal da UPL na Bretanha comprovou os modos de ação
do Goëmar Goactiv® na nutrição mineral das plantas.
A resposta é muito significativa em laboratório.
Para assimilar o N do solo, as plantas produzem
uma enzima: a Nitrato Reductase (NR).

Nitrato reductase (NR)
x3 nas folhas

Para absorver o Fe, as plantas produzem enzimas,
as Ferroreductases.
Para absorver o P, as plantas produzem enzimas,
as Fosfatases (P).
O nosso laboratorio comprovou a ação do
Goëmar Goactiv® sobre estas enzimas.
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Goëmar Goactiv® Root maximiza o desenvolvimento das raízes das plantas.
Goëmar BM86 otimiza o vingamento e o número de frutos por planta.
Goëmar Goactiv® Pro potencia os processos de produção da planta.
Goëmar Goactiv® Calibra intensifica o crescimento e melhora a nutrição dos frutos.
Goëmar Goactiv® Calcium ativa e garante uma boa nutrição em cálcio.
Goëmar Goactiv® Color otimiza a nutrição durante a maturação da fruta, melhorando
a sua coloração.
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