MARTELLO é um extrato de Ascophyllum nodosum com uma caracterís ca
inovadora no mercado: Permite que a planta tolere situações extremas de
estresse.
A ciência por trás dessa solução inovadora, explica o modo de ação e a
qualidade inerente do produto. Por exemplo, explicar como alga Ascophyllum
nodosum atua no vegetal é peça fundamental para o sucesso no uso. O aumento de
produ vidade, qualidade e maior tolerância a situações de estresse está
diretamente ligada a a vação de enzimas e sinalizadores no interior das plantas.
REG. MAPA Nº: -004675-2.000016 | Embalagens: 5 L e 10 L | Garan as: Potássio (K₂O): 2% e Carbono Orgânico Total (COT): 8%
Contém: Extrato seco de Ascophyllum nodosum (360g/L) | Classiﬁcação: Fer lizante Orgânico Composto Classe A

Principais Características e Benefícios
l Melhora a produ vidade sob altas temperaturas: > 35 °C (altamente efe vo)
l Reduz distúrbios ﬁsiológicos provocados pelas altas temperaturas
l

Auxilia no pegamento de ﬂores, frutos e vagens

l Aceita mistura de tanque com produtos à base de Cálcio
l Melhora a viabilidade do grão de pólen
l Termorregulação de açúcares protetores em ﬂores
l Aumento na expressão de proteínas de choque térmico (HSPs)
l Es mula o acúmulo de proteínas e metabólitos protetores de estresse

Evolução dos Bioativos Marinhos

1: Fenótipo
Componentes de qualidade e produ vidade

PERFORMANCE

2: Fisiológico
Condutância estomá ca, conteúdo rela vo de água etc.

3: Bioquímico

4: Síntese Proteica
SDS-PAGE (separação de proteínas), análise de proteínas
e/ou proteômica etc.

5: Expressão Gênica
RT PCR e/ou transcriptoma (reﬂexo direto da expressão
dos genes) etc.

PROBLEMA:
O estresse térmico é um dos principais estresses abió cos que afetam o rendimento
das culturas em relação às mudanças climatológicas. As áreas do globo mais
impactadas pelas temperaturas mais altas também são responsáveis por uma
grande proporção das produções globais.

SOLUÇÃO:
O PSI494 da Brandon Bioscience encontrado no
foi cien ﬁcamente
comprovado para aumentar a tolerância ao estresse térmico e melhorar a
produ vidade das culturas em vários ensaios independentes.

RESULTADO:
Os tratamentos com
(PSI494) mostraram-se para proteger a vamente
o pólen (ﬁsiológico), promoveram maior sucesso de ﬂoração e aumento do
rendimento (feno pico). Em inves gação posterior, isso deveu-se a uma regulação
nos osmólitos protetores (bioquímicos) e proteínas especíﬁcas de choque térmico
(expressão gené ca) dentro dos tecidos reprodu vos versus outros tratamentos.
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Osmólitos, pigmentos fotossinté cos, enzimas an oxidantes etc.

