
Yoorin no auxílio da redução do estresse hídrico 

Os fertilizantes podem ser compostos for diferentes quantidades e concentrações 

de nutrientes. O Yoorin
®

 é um fertilizantes fosfatado que apresenta em sua composição, 

além do fósforo, uma ampla gama de nutrientes, como cálcio e magnesio, e 

opcionalmente, enxofre e micronutrintes. Uma caracteristica muito importante do 

Yoorin é a presença de silicio (Si), um elemento que proporciona inúmeros benéficos as 

plantas por aliviar os estresses que as plantas são submetidas durante seu cultivo. 

As plantas sob condições naturais de cultivo são submetidas a uma 

multiplicidade de fatores de estresse diferentes ao longo do seu ciclo de vida, dentre eles 

podemos citar o deficit hidrico ou falta d’água, o qual tem enorme efeito sobre o 

potencial produtivo. A deficiência de água no tecido vegetal pode resultar não apenas 

pela seca, salinidade e baixa temperatura, mas pode ser um efeito secundário causado, 

por exemplo, por metais pesados ou alta radiação. Por isso, é muito importante 

determinar os mecanismos de resistência das plantas ao estresse hídrico e também 

encontrar as formas de aumentar essa resistência. Para superar o impacto negativo do 

estresse hídrico, o fornecimento de Si ao meio de crescimento pode ter um efeito 

benéfico sobre as plantas. 

Os mecanismos que são importantes na resistência das plantas ao estresse 

hídrico e que seja possível papel de Si nesses processos podem ser considerados em 

diferentes níveis (molecular, celular, planta inteira). As características essenciais da 

resposta das plantas ao estresse hídrico podem ser resumidos em quatro itens: i) 

manutenção da homeostase, incluindo equilíbrio iónico e ajuste osmótico, ii) contração 

de danos e seu rápido reparo, p.ex. eliminação de espécies reativas de oxigênio e 

prevenção do estresse oxidativo, iii) desintoxicação de excesso de sais sob salinidade, 

iv) regulação e recuperação do crescimento. 

Dessa forma, o silicio do Yoorin
®
 pode atuar na redução da perda de água pela 

transpiração devido à deposição de Si (formando camada de gel de sílica) nas paredes 

das células epidérmicas. Assim, a atenuação dos danos de déficit hídrico pela adubação 

silicatada está ligada ao ajustamento do potencial hídrico, com aumento do teor relativo 

de água nas folhas, aumento da fotossíntese, além de incremento da produção e da 

ativação da defesa antioxidante, além de evitar a compressão dos vasos quando há altas 

taxas de transpiração pelas plantas, devido à falta de água. 
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