


Bilbao, 4 de Outubro de 2016

Informação ao Mercado

A SAIONAMER, S.L. vem por este meio informar que nomeou a Lusosem, S.A. distribuidor 
da sua Gama de PRODUTOS CHAMAE para o mercado Português.
A SAIONAMER S.L. tem uma forte expectativa nesta decisão. A LUSOSEM, como empresa 
Portuguesa com uma estratégia contínua de Inovação, uma reconhecida capacidade 
técnico-comercial e uma total cobertura do Mercado nacional terá, decerto, as 
competências necessárias para a introdução do novo conceito de Fertilização Natural e 
para o desenvolvimento da nossa Gama CHAMAE.

Com os melhores cumprimentos da equipa CHAMAE

A LUSOSEM reforça a sua posição no mercado com produtos de alta qualidade, certificados 
e inovadores com valor acrescentado para os utilizadores finais.
Neste contexto a Lusosem congratula-se pela representação da gama Chamae, produtos 
com um novo conceito de Fertilização Natural, já disponível nesta campanha.
Para a Lusosem, a representação da gama CHAMAE, apoiada em mais de 12 anos de 
experiencia, permite disponibilizar um portfólio de soluções inovadoras e sustentáveis cada 
vez mais completo e em contínua evolução

Com os melhores cumprimentos



CHAMAE é um produto orgânico natural líquido de origem vegetal, com uma formulação Única, 
Completa e de Uso Universal.
Para valorizar a composição de CHAMAE, devem levar-se em conta os elementos diferenciadores 
no que diz respeito aos produtos e modelos de fertilização convencional, baseada no emprego de 
produtos minerais de síntese.
As vantagens são claras a favor do modelo CHAMAE como produto natural, completo e universal.

1. Elevado Rendimento
2. Fertilizante Completo de Uso Universal
3. Biomimetismo Dinâmico
4. Plantas mais resistentes a pragas e doenças
5. Inocuidade

Vantagens da sua utilização



1.2. Eficaz contra a perda por formação de sais insolúveis

Outro dos factores que contribui para diminuir o rendimento de um fertilizante, é a perda por salinização ao 
precipitar os nutrientes minerais no solo agrícola ficando indisponíveis para a planta. 
Contrariamente do que ocorre com os fertilizantes minerais, dada a natureza orgânica e coloidal do CHAMAE, 
a precipitação destes elementos é mais difícil, já que se encontram incorporados no conjunto de iões dentro da 
matriz coloidal formada pelos compostos orgânicos do fertilizante, que se junta com o complexo argillo-húmico 
do solo.

1. Elevado Rendimento

CHAMAE pode ser utilizado em qualquer tipo de planta ou cultura.
Após a aplicação de CHAMAE, os efeitos nas plantas são imediatos. A sua complexa e completa composição que 
inclui compostos orgânicos, nutrientes e bioactivadores, todos eles de origem natural, assegura que o rendimento 
de CHAMAE não é comparável ao de um fertilizante mineral: 

1.1. Eficaz Contra as Perdas por Lixiviação e Percolação

Uma das importantes perdas de rendimento de um fertilizante são as perdas por lixiviação e percolação.
Após a aplicação dos fertilizantes minerais, produzem-se perdas por arrastamento, lixiviação e percolação 
numa percentagem muito elevada, já que os nutrientes estando em forma de soluções salinas muito solúveis, 
principalmente azoto sob forma de nitrato, não são retidos pelo solo, nomeadamente por adsorção no complexo 
argilo-húmico do solo.
Daí a necessidade de se aplicarem grandes quantidades de nitratos no caso da dosagem do azoto.

O uso de CHAMAE não contribui para o arrastamento nem lixiviação dos nutrientes minerais, já que são retidos 
no solo, contribuindo assim para o seu enriquecimento.

O uso continuado do CHAMAE melhora a fertilização natural do solo porque aporta compostos orgânicos que 
aumentam a sua capacidade de retenção dos nutrientes (armazenamento ou capacidade de adsorção).



1.3. Elevada Biodisponibilidade

A capacidade de assimilação dos elementos minerais presentes no CHAMAE é muito superior ao de um fertilizante 
de síntese, já que os nutrientes são de origem vegetal e encontram-se num estado mais assimilável pela planta.

Ao aplicar CHAMAE no solo, incorporam-se todos os nutrientes que a planta necessita num grau de disponibilidade 
muito elevado e na concentração adequada e óptima, de forma que esta os incorpora directamente desde a raiz, 
sem necessidade de complexos processos metabólicos. 
A planta assimila exactamente o que necessita de forma directa e os nutrientes que sobram ficam retidos pelo 
complexo argilo-húmico do solo junto com a matriz orgânica coloidal presente no CHAMAE.
Isto traduz-se numa dose de azoto necessária muito menor em comparação com a fertilização convencional mineral.

CHAMAE fala a mesma linguagem das plantas.

1.4. Poder Enraizante

CHAMAE contém substancias de ORIGEM 100% NATURAL em condições 
de grande disponibilidade que favorecem e estimulam a formação de novas 
raízes e o seu crescimento.
Um sistema radicular forte permite que a planta cresça com maior rapidez já 
que pode absorver melhor os nutrientes, e portanto aumentar o rendimento 
dos fertilizantes.

1.5. Bioactivadores

Os BIOACTIVADORES NATURAIS presentes no CHAMAE são absorvidos directamente e de forma rápida, 
com um consumo mínimo de energia, o que favorece e potencia o metabolismo vegetal. Deste modo, o consumo 
energético para metabolizar os nutrientes é muito inferior ao que se obteria com um fertilizante mineral, e os 
efeitos, após a aplicação de CHAMAE, são imediatos.

Graças a este efeito, a planta disporá de “energia sobrante” que utilizará noutras fases vegetativas: crescimento, 
reprodução, etc…, e que favorecerá o seu sistema imunológico. 

Um esforço metabólico menor, mais rápido e mais simples gera organismos mais fortes.

++ ENERGIA
DISPONÍVEL



1.6. Potencia o Desenvolvimento de Microrganismos Benéficos

A fertilização baseada em fertilizantes minerais contribui para a formação de solos inertes onde praticamente não 
existem organismos vivos à excepção da própria cultura.

A resistência destes solos às pragas e doenças é bastante mais reduzida pelo que se encontram mais expostos a 
todo o tipo de agressões externas.

A origem natural e a complexa formulação do CHAMAE contribuem para o desenvolvimento de microrganismos 
benéficos no solo onde se aplica, favorecendo o desenvolvimento da biota natural (macro e microrganismos) dos 
solos.

Quando os microrganismos benéficos do solo colonizam as raízes da planta, potencia-se a defesa das raízes, a 
melhoria da assimilação de nutrientes e da produtividade da cultura.
Os microrganismos usam a matéria orgânica como alimento e os resíduos que produzem contribuem, por sua 
vez, para a formação da matéria orgânica do solo.

A biota do solo tem uma função muito importante na capacidade deste para provir suficientes nutrientes às 
plantas. Em contacto com a matéria orgânica, aporta substâncias benéficas como vitaminas, ácidos orgânicos, 
minerais quelatados e substancias antioxidantes. Isto traduz-se num equilíbrio natural do solo e numa maior 
resistência das plantas às doenças.

Por outro lado, a presença de matéria orgânica no solo favorece, entre outros, o desenvolvimento de 
macroorganismos (ex.: minhocas, …) que melhoram o solo com os seus detritos e contribuem para a renovação 
da porosidade, ajudando também à retenção da humidade.

CHAMAE “leva” vida aos solos.

2. Fertilizante Completo de Uso Universal

CHAMAE é um fertilizante completo que pode substituir os fertilizantes minerais tipo NPK.

Aporta todos os macro e micronutrientes, compostos orgânicos e bioactivadores, que, em conjunto, contribuem 
para o enriquecimento do solo onde se aplica e favorecem o desenvolvimento da microflora e microfauna própria 
desse solo.
 
Ao aplicar CHAMAE, incorporam-se no solo todos os nutrientes essenciais para as plantas numa proporção 
adequada, tal como se apresentam de forma natural no mundo vegetal, contribuindo para o enriquecimento do 
solo sem produzir efeitos negativos.

A presença de bioactivadores, em conjunto com todos os nutrientes e os compostos orgânicos, convertem 
CHAMAE num Fertilizante Completo e Universal, Único no mercado.
Graças à sua origem natural, a aplicação de CHAMAE no solo, não produz efeitos adversos para as plantas nem 
no caso de uma dose excessiva.



2.1. Proporciona uma Nutrição Completa

As plantas, como qualquer ser vivo, necessitam de um aporte completo de todos os elementos nutricionais ao 
longo de todo o seu ciclo de vida. Para além dos macronutrientes primários (N,P,K), também necessitam de 
macronutrientes secundários (Ca, Mg…) e de micronutrientes (Fe, Zn, Mn, Mo, B…).

A fertilização baseada em produtos de síntese apresenta, em certos casos, incompatibilidades no uso de uns 
produtos químicos com outros, o que limita a aplicação de macronutrientes secundários e de micronutrientes 
durante algumas etapas do crescimento das plantas

Na verdade, o óptimo e natural é que as plantas recebam os nutrientes numa proporção ideal, durante toda a seu 
ciclo de vida, seguindo um modelo natural e que permita potenciar o seu rendimento e melhorar as propriedades 
organoléticas dos frutos.

CHAMAE proporciona todos os nutrientes necessários na forma ideal em todo o momento e com uma 
biodisponibilidade muito superior ao que pode proporcionar qualquer fertilizante de origem mineral. Por isso 
podemos dizer que estamos perante um fertilizante universal

CHAMAE tem uma acção imediata já que as plantas dispõem dos nutrientes de forma rápida e apresenta 
igualmente uma acção a largo prazo já que os elementos não imediatamente assimilados são retidos pelo solo, 
contribuindo para o seu enriquecimento.

Todas estas qualidades refletem-se tambem na qualidade da produção, nomeadamente na melhoria das 
propriedades organoléticas dos frutos e na resistência da planta:

	 •	Mais	frutos	e	com	grau	de	maturação	mais	uniforme	que	permitem	uma	maior	conservação.
	 •	Maior	calibre,	maior	peso	específico,	cor	mais	intensa	e	maior	fragância	do	fruto
	 •	Maior	conteúdo	em	vitaminas,	ácidos	e	açúcares	dos	frutos.
	 •	Melhora	a	resistência	da	planta	às	inclemências,	doenças,	pragas,	frio,	geadas,	etc.

CHAMAE apresenta um ph ligeiramente ácido pela presença de ácidos orgânicos de baixa acidez. Esta baixa 
acidez favorece tanto os solos ácidos como os alcalinos. No caso dos primeiros, aumenta a capacidade tampão 
(mais do que um fertilizante mineral poderá conseguir) e, no caso dos segundos, ajuda a desbloquear os nutrientes 
transformando-os em formas assimiláveis para as plantas.



O modelo actual de fertilização está desvirtuado e 
afastado do modelo natural, que sempre foi mais eficaz. 
Baseia-se na capacidade da química inorgânica para levar 
ao controlo do solo à base de rectificações do ph e do 
conteúdo em nutrientes, entre outros, utilizando sempre 
produtos de síntese que acabam destruindo a vida própria 
do solo, sendo que este é o elemento fundamental para o 
desenvolvimento das plantas.

O modelo convencional, baseado no uso de adubos 
sintéticos de origem mineral apenas tem em conta a 
dosagem de nutrientes no solo, sem considerar outros 
factores que intervém no crescimento e desenvolvimento 
das plantas. Baseia-se esse desenvolvimento num solo 
inerte onde não existem mecanismos naturais próprios 
de um solo vivo em equilíbrio. Portanto, um solo mais 
exposto a factores externos.

Seguindo este modelo, a aplicação de azoto mineral conduz 
à obtenção de culturas com alto conteúdo em água. Assim 
os frutos crescem de forma exagerada, com um excesso 
de água e desproporção de proteína em relação aos 
hidratos de carbono. Em consequência, as células mais 
brandas oferecem menos resistência a agentes externos.

O solo e as plantas são parte de um todo que não 
devem ser considerados em separado. A planta necessita 
desenvolver-se num solo vivo onde exista um ecossistema 
natural formado por bactérias, fungos, protozoários e 

outros organismos. Esse ecossistema natural favorece 
a assimilação de nutrientes e sempre que se mantenha 
em equilíbrio, os organismos patogénicos não poderão 
proliferar e a planta estará mais protegida das pragas e 
doenças. 

Em oposição, CHAMAE actua segundo os princípios de 
um biomimetismo dinâmico, conceito de produção 
baseado na imitação da natureza e na mínima intervenção 
humana nos processos, com a finalidade de favorecer e 
acelerar o desenvolvimento de um ecossistema natural no 
ambiente do sistema radicular da planta.

CHAMAE contribui também para o desenvolvimento da 
microflora e microfauna que de forma natural existem no 
solo há milhões de anos.

Com este fertilizante, produzido de modo natural, 
dinamiza-se o ambiente do sistema radicular e o 
metabolismo da planta, e reduz-se o esforço metabólico 
realizado pela planta, pelo que esta dispõe de mais energia 
para o crescimento, floração, etc.
Para alem disso favorece que a (auto)fagocitose das 
plantas, as quais, no seu estado natural, sejam capazes de 
aproveitar melhor os nutrientes provenientes de outros 
tecidos vegetais: os compostos orgânicos e os elementos 
minerais como o azoto, o fosforo e o potássio e os restantes 
macros e micronutrientes são facilmente assimilados pelas 
mesmas, porque “falam a mesma linguagem”.

O processo de produção de CHAMAE está baseado em métodos naturais, sem introdução de ingredientes 
sintéticos nem modificação das propriedades naturais dos tecidos vegetais, mediante processos de síntese química. 
Simplesmente, favorece-se a evolução dos nutrientes até alcançar o máximo grau de biodisponibilidade.

CHAMAE é um produto completo para o solo, contribuindo tanto para fornecimento de nutrientes e compostos 
orgânicos como para activar a vida no ambiente radicular das plantas.

3. Biomimetismo Dinâmico

Poupança Energética



4. Plantas mais resistentes a pragas e doenças

Modelos de nutrição que conduzam a plantas mais bem nutridas possibilitam culturas com uma maior resistência 
e tolerância a pragas, doenças e mesmo a condições menos favoráveis do ponto de vista climático e de solo.
A fertilização com base em CHAMAE, pelos equilíbrios e quantidade de nutrientes disponibilizados, tem 
proporcionado em muitas culturas e regiões uma evidente melhoria do estado fitossanitário das culturas, por 
aumento da capacidade de resistência das plantas.

CHAMAE é um FERTILIZANTE 100% NATURAL e os seus COMPONENTES ACTIVOS NATURAIS 
possuem comprovadas propriedades naturais que, para além de fertilizar as plantas, melhoram a sua resistência:
trigo, cevada, tomate, citrinos, soja, videira, macieira, pereira, beterraba, alface e batata, entre outras.

ATENÇÃO: em nenhum caso CHAMAE pode substituir nem deve ser utilizado para substituir 
Fungicidas ou Insecticidas específicos.

CHAMAE favorece a resistencia natural da planta a pragas e doenças.

5. Inocuidade

Por se tratar  de um produto de origem natural, CHAMAE não apresenta toxicidade ou perigo durante o seu 
armazenamento, maneio e aplicação.
Devido à sua origem natural, um excesso de dose de CHAMAE não produz efeitos adversos directos nas plantas
Trata-se de um produto não perigoso para o transporte e aplicação,

Não prejudica os seres humanos mesmo em caso de ingestão acidental directa.

Apresentação

CHAMAE apresenta-se em embalagens de 1 litro e 5 litros para uso doméstico.
Para uso profissional agrícola em bidons de 20 litros, em depósitos IBC de 1.000 
litros e a granel em quantidades iguais ou superiores a 24.000 L com descargas 
directas em até dois locais.

CHAMAE é produzido na Europa utilizando tecnologias que respeitam o 
ambiente e próprias para produtos ecológicos a partir de fontes renováveis e 
baseado em modelos 100 % sustentáveis.

O fertilizante natural CHAMAE é obtido a partir de tecidos de plantas.

Doc. No. 40044, certificado pelo organismo de controle CERES 
Gmbh (ES-ECO-005) como adubo para a agricultura 
biológica como Standard.
 • EU Council Reg. (EEC) 834/2007 y 889/2008.
 • NOP (National Organic Program of the US Department  
    of Agriculture).
 • JAS (Japanese Agricultural Standard of Organic).

FITOTOXICIDADE: NENHUMA
INCOMPATIBILIDADES E RESTRIÇÕES: NENHUMAS

Certificação



Para mais informação sobre CHAMAE contacte com o seu distribuidor habitual ou para:

www.lusosem.pt
email: lusosem@lusosem.pt
Tel: 00.351.21.413.12.42

Aplicação E Doses Recomendadas

Os macro e micronutrientes fornecidos por CHAMAE são assimilados num grau muito superior ao que ocorre com 
um fertilizante mineral, dado a elevada biodisponibilidade dos mesmos, e com o mínimo custo metabólico necessário 
à planta para a sua assimilação
Além disso, potencia-se o metabolismo vegetal e favorece-se a actividade da microfauna do solo, que contribui para 
aumentar a disponibilidade e assimilação de nutrientes, melhorando por sua vez a resistência a pragas, doenças e 
condições climatéricas adversas. 

Por tudo isso, os critérios para estabelecer as doses óptimas para as diferentes culturas, não são os mesmos que se 
utilizam para determinar as doses dos fertilizantes minerais em relação ao fornecimento dos principais nutrientes: 
azoto, fósforo e potássio (NPK).
Aconselha-se o uso de CHAMAE no início da cultura e durante todo o seu ciclo, repartido em várias aplicações.
A dose final para cada cultura dependerá das condições e do tipo de cultura em concreto, que deverá ser avaliado por 
um técnico competente.
Contactar Rede Comercial - Contactos abaixo

USO HIDROPÓNICO
O Fertilizante Líquido 100% Natural CHAMAE Hidroponics foi preparado como solução nutritiva eficaz para 
hidroponía. Apresenta grandes vantagens em relação a soluções nutritivas sintéticas normalmente utilizadas para este 
fim:
	 •	Poder	tampão
	 •	Óptima	Composição	

Não requere cálculos nem misturas de nutrientes para a sua aplicação nem necessita controlo de ph já que o seu ph 
é óptimo para esta aplicação.
Apresenta a proporção de nutrientes tal como se encontram na natureza e, contrariamente às soluções nutritivas 
convencionais, fornece matéria orgânica solúvel em forma coloidal.








