
EFICIÊNCIA DE BIOESTIMULANTES NA ASSIMILAÇÃO DO NITRATO, 

PRODUÇÃO  DE  AÇÚCARES  SOLÚVEIS  TOTAIS  E  COMPONENTES 

AGRONÔMICOS DA PRODUTIVIDADE NA CULTURA DA SOJA.  PACHECO, 

P.A. (Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, Estudante de MS no PPGA, 

Bolsista Capes); COSTA NETTO, A. P. (Universidade Federal de Goiás – Regional 

Jataí); MACHADO, G. G. (Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí; Apoio 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Pessoal e Superior).

Os  hormônios  vegetais  são  responsáveis  por  eventos  significativos  na 

fisiologia  das  plantas,  controlam  fenômenos  relacionados  ao  crescimento  e 

desenvolvimento dos vegetais. Algumas moléculas com efeitos similares a estes 

hormônios são conhecidas como biorreguladores ou reguladores vegetais que são 

substâncias orgânicas ou sintéticas, que se aplicadas em quantidades adequadas 

promovem efeitos  semelhantes  aos  hormônios  no  desenvolvimento  vegetal.  A 

aplicação de biorreguladores nas plantas  é uma prática  cultural  que pode ser 

utilizada a fim de incrementar a produtividade. O objetivo deste trabalho é avaliar o 

efeito de bioestimulantes na assimilação do nitrato, produção de açúcares solúveis 

totais e nos componentes agronômicos da produtividade na cultura da soja. O 

experimento será implantado na área experimental na Universidade Federal de 

Goiás – Regional Jataí e será dividido em três ensaios. Sendo analisados oito 

tratamentos  com  quatro  blocos  (repetições)  cada  ensaio.  A  semeadura  será 

mecanizada,  exceto pelas testemunhas que serão plantadas manualmente.  Os 

tratamentos serão a base de bioestimulantes, fungicidas e fertilizantes foliares nos 

estágios V4, R0 e R3. As testemunhas não receberão nenhuma aplicação dessas 

substâncias. Após as aplicações serão realizadas análises dos níveis de clorofila 

com uso do clorofilômetro. A colheita será realizada manualmente, e logo após a 

colheita  serão avaliados os  seguintes  caracteres  (altura  de planta,  número de 

vagens por planta, número de grãos por vagem, altura de inserção da primeira  

vagem,  massa  de  mil  grão  e  produtividade).  Posteriormente  os  grãos  serão 

encaminhados para laboratório  de sementes onde serão avaliados parâmetros 

relacionados ao vigor e germinação de sementes. 
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