
“Cada ano
é um novo Desafio”

Ser agricultor é
aventurar-se por novos caminhos, 
não conhecendo os obstáculos
que temos de superar
para alcançar cada objectivo.



Lideres  
em tecnologia

A LG Seeds é pioneira em tecnologia e inovação no nosso setor. Produzimos 
exclusivamente sementes, portanto, todo o nosso desenvolvimento está 
focado na obtenção da melhor genética de origem.

Agora também, na genética original, desenvolvemos um sistema que fortalece a planta 
quando ela mais precisa. Graças à nossa intensa dedicação e forte investimento na área 
de pesquisa e desenvolvimento, fomos os primeiros a desenvolver uma tecnologia 
dessa natureza, com resultados já visíveis em campo.



O que é o 
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O Starcover é uma inovação da LG 
destinada a ser aplicada nas suas 
melhores variedades de milho. Trata-se 
de uma tecnologia de última geração 
constituída por dois compostos naturais 
– um extracto de planta + uma bactéria 
viva – que actuam de um modo 
sinérgico, favorecendo e estimulando um 
maior desenvolvimento radicular.

A utilização de sementes com tecnologia 
Starcover permite obter resultados 
claramente visíveis, especialmente nas 
primeiras fases da cultura.

A tecnologia Starcover faz parte de um 
ambicioso projecto que a LG está a 
desenvolver, destinado a reduzir o efeito 
dos problemas agro-ambientais que 
afectam no presente e no futuro, a 
produtividade e a rentabilidade dos 
híbridos de milho.

A redução do impacto causado por factores 
limitantes, como sejam a escassez de água 
ou o stress nutricional, promove uma 
melhor expressão do potencial genético por 
meio da normalização da produtividade da 
parcela, mesmo quando as condições do 
solo são desfavoráveis.
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HOSistema de aplicação 
  rodavoni

recobrimento do 
grão perfeitamente 
homogéneo.

Bacillus  
amyloliquefaciens IT45

Cyamopsis 
psoraloides 

Melhora o 
acesso aos 
nutrientes do 
solo

Inovação aplicada às sementes das nossas
melhores variedades 

Estimula e protege a planta

Melhora a produtividade

Maior produção de leite por hectare

Melhor comportamento em condições de stress hídrico

Resultados assegurados em todos os tipos de terrenos e 
condições de cultivo

Resultados visíveis, com um melhor desempenho nas 
primeiras fases da cultura

Bioestimulantes que melhoram o sistema radicular

As raízes crescem mais e de forma mais eficiente

Facilita o acesso aos nutrientes

Absorve melhor o fósforo

Maior segurança na emergência

Deixe de lado a incerteza de cada colheita, graças à 
nova tecnologia da LG que assegura um milho robusto 
e são, especialmente quando surgem os obstáculos.



Como actua
Starcover

A melhor
genética da LG

Graças à nossa rede de
investigação oferecemos

sementes melhor adaptadas
às condições locais.

Bio-estimulante que altera o meio físico da
planta uma vez semeada. Isto leva a jovem

planta a modificar o seu metabolismo,
melhorando o volume das raízes

primárias, e a densidade das raízes secundárias.
 

Sementeira Uns dias após
a sementeira
o meio
altera-se

A planta modifica
o seu metabolismo

Inovador Sistema de Aplicação

RiseTM P: Melhora a
capacidade de absorção
de nutrientes

Contamos com um processo de aplicação único. Graças a um
rapidíssimo processo de secagem das sementes (20 s),
conseguimos manter a integridade dos bio-estimulantes 
ao longo do tempo.
Através desta tecnologia, é possibilitada uma melhoria do uso
dos recursos ambientais por parte da planta de milho.

   

As rhizobacterias são
a ”flora intestinal”

das plantas.

Rise P é um bio-estimulante que actua em
simbiose com as raízes da planta, é solúvel em
fósforo bloqueado e estimula o crescimento
das mesmas.
Rise P também constitui um escudo protector
para as raízes e cria a hormona de crescimento
(auxina e giberelina).

AgRHO® GSB30
Aumenta a quantidade

de Raizes da Planta
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Vantagens

• Matéria viva, acrescenta valor ao longo de todo
   o ciclo e não apenas ao início

• Resultados ainda mais visíveis em explorações
   menos produtivas

• Maior Segurança para o Agricultor

• Produz mais e melhores Raízes

• Melhor Qualidade de Silagem

• Maior Produtividade

• Nova tecnologia aplicada à Semente



Modificação do
metabolismo da planta Mais Raízes

Difusão no solo e formação
de um halo ao redor da semente.

Modificação do entorno
físico da semente.

A semente adapta a
sua arquitectura de Raíz
aumentando a densidade
das Raízes secundárias.

Crescimento 
posterior das raízes 
com a mesma 
estrutura 
desenvolvida nas 
primeiras etapas.

Criação de uma zona 
mais concentrada em 
água ao redor das 
sementes.

Poucos dias
após a

sementeira
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Mais 
e melhores Raízes



Uma relação 

A bactéria também forma uma bio pelicula 
que é um escudo protector para as Raízes

simbiótica:
A bactéria coloniza a
• Rizosfera alimentando-se de exsudados das Raízes.

Em troca:
Estimula a secreção de fitasa de crescimento que dissolve as 
formas disponíveis de fósforo orgânico.

Estimula o crescimento 
através da produçãode 
hormonas (Auxinas e 
Gibberellinas)

Exsudados
(Açúcares)

Solo

Fósforo não disponível
Fósforo disponível

Raízes

Fósforo

P
P



Processo inovador 

Provas 

Coloca os compostos activos o mais próximo possível da semente 
para uma máxima eficácia 600 000 esporos de bactérias por 
semente + extracto de planta.

Processo de aplicação único que mantém a integridade dos 2  
compostos activos. Quantidade estável e actividade ao longo do 
tempo e em lotes de carry-over.

Garantia de sementes com tratamento de alta qualidade.
Velocidade de germinação, nível de pó, compatibilidade com 
uma ampla gama de tratamentos químicos de sementes.

de recobrimento de sementes

que se veêm
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Andalucía

Asturias

Extremadura

Navarra

Acompanhamo-lo 
na sua trajectória 
em direcção ao alvo

Os efeitos desta tecnologia são visíveis em 
toda a península ibérica.



alto

baixo

LG 30.600
STARCOVER LG 30.600

LG 30.600
STARCOVER LG 30.600

Representação em PDC (Plant Cell Density):

·Azul escuro:: 1.759,5 m²
·Azul claro: 22.254,3 m²
·Verde: 23.900,6 m²
·Amarelo: 39.968,4 m²
·Vermelho: 17.129,2 m²

·Muito alto: 34.084,3 m2

·Alto: 24.577,1 m2

·Médio: 14.324,0 m2

·Baixo: 25.410,7 m2

·Muito baixo: 6.616,1 m2

25,2%
26,1%

21,1% 8,4%

19,2%

13,6%
23,4%

32,5%24,2%

azoto foliar

Análise do conteúdo de Azoto foliar:

Cáceres
Extremadura

Resultado de 
ensaio em:

Os resultados revelam um maior vigor 

uma maior absorção do Azoto quando 
comparado com a mesma variedade sem 
starcover

alto

· : m²
· : m²
· : m²
· m²
· : m²

· 2

· 2

· 2

· 2

·Muito baixo: 6.616,1 m2

azoto foliar

Cáceres
Extremadura

Resultado de 
ensaio em:

REDE DE ENSAIOS
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Lusosem, distribuidor de Sementes LG em Portugal 

www.lusosem.pt

Temos uma equipa técnica
à sua disposição, consulte-nos.
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