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O desenvolvimento satisfatório de uma lavoura de soja está 
completamente atrelado ao bom desenvolvimento do sistema 
radicular. Raízes profundas garantem elevada eficiência de absorção 
de água e nutrientes, o que reduz a suscetibilidade da planta aos 
veranicos  e deficiências nutricionais, que podem ocorrer durante 
o ciclo da cultura. 

A vasta distribuição do  sistema radicular no perfil do solo 
permitem melhorar o aproveitamento de insumos, por exemplo, 
dos fertilizantes, de forma a contribuir com o aumento do custo-
benefício da atividade.

Momento de construção do

sistema radicular
da  soja

FATORES PREJUDICIAIS AO
DESENVOLVIMENTO DE RAIZ

QUÍMICO FÍSICO BIOLÓGICO

Al
Ca

B
P

• Excesso de Al 
•Falta de Ca, P e B

• Encharcamento
• Compactação

• Nematoides
• Pragas de solo 

(Percevejo castanho)
• Doenças de solo
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Castro/PR - Avaliação realizada 10 dias após a aplicação.

Dentre esses fatores biológicos, os nematoides tem se destacado 
quanto aos prejuízos oriundos de seu desenvolvimento e alimentação. 
Os danos ocasionados por esses vermes geram perda de eficiência 
e morte do sistema radicular. 

Além do controle dos fatores prejudiciais como forma de garantir 
o desenvolvimento satisfatório do sistema radicular, é possível 
atuar diretamente na promoção de crescimento de raiz. Para isso, 
é necessário atuar logo no início do ciclo. Quais são as soluções 
Stoller que garantem um bom desenvolvimento de raízes?

FORMANDO UM SISTEMA
RADICULAR EFICIENTE

Este é o 
momento!

O Stimulate estimula 
a produção do 
sistema radicular. 
O Rizotec parasita 
nematoides que 
atacam as raízes ao 
longo do ciclo.

Uniformidade 
e velocidade de 

germinação

Plantas 
com raízes 

sadias e bem 
desenvolvidas.

Garantia de 
estande

Tratamento de sementes

Aplicação no solo

IMPLANTAÇÃO
DA LAVOURA GERMINAÇÃO VEGETATIVOVE

STIMULATE - ATENÇÃO

EMERGÊNCIA: Stoller do Brasil Ltda.(19) 3872-8288 - info@stoller.com.br - www.stoller.com.br

Produto de uso exclusivamente agrícola. Classificação toxicológica – CATEGORIA 5 – PRODUTO IMPROVÁVEL DE CAUSAR DANO AGUDO, produto POUCO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE 
(CLASSE IV). Consulte sempre um profissional habilitado e siga corretamente as instruções recebidas. Venda sob receituário agronômico. Antes de usar o produto, leia o rótulo, a bula e a receita e 
faça-o a quem não souber ler. Utilize sempre o EPI (equipamento de proteção individual), aprovado pelo ministério do trabalho e especificado no rótulo e bula do produto.

Consulte sempre o 
rótulo e/ou bula dos 
produtos para maiores 
informações de uso.

Produto de uso exclusivamente agrícola. Classificação toxicológica – CATEGORIA 5 – PRODUTO IMPROVÁVEL DE CAUSAR DANO AGUDO, produto POUCO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE 
(CLASSE IV). Consulte sempre um profissional habilitado e siga corretamente as instruções recebidas. Venda sob receituário agronômico. Antes de usar o produto, leia o rótulo, a bula e a receita e 
faça-o a quem não souber ler. Utilize sempre o EPI (equipamento de proteção individual), aprovado pelo ministério do trabalho e especificado no rótulo e bula do produto.

EMERGÊNCIA: Rizoflora Biotecnologia Ltda.: (31) 3892-2581

RIZOTEC - ATENÇÃO
Consulte sempre o 
rótulo e/ou bula dos 
produtos para maiores 
informações de uso.


