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CEREAIS
para que da terra germine futuro...
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Triticale ALTER - Elvas
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NOGAL

Trigo Mole

Grande potencial produtivo 
e qualidade panificável

!Trigo aristado
!Ciclo alternativo com 
um grande potencial 
produtivo, devido à sua 
capacidade de afilhamento e grande 
fertilidade da espiga.
!Excelente adaptabilidade em todo o país.
!Boa tolerância às doenças.
!Recomendado na LVR

!Data de sementeira: meados de 
Outubro a início de Dezembro
!Densidade de sementeira: 

 150 a 160 kg/ha*

Trigo de «Grande Força»

Trigo Mole

GALERA

!Trigo aristado
!Ciclo de primavera 
com alto potencial 
produtivo. 
!Boa adaptabilidade a diferentes 
condições.
!Garantia de rendimento devido à sua 
precocidade média
!Trigo melhorador de grande força e 
equilibrado
!Recomendado na LVR

!Data de sementeira: meados de 
Novembro até Dezembro
!Densidade de sementeira: 

  200 a 220 kg/ha*

FILON

Trigo Mole

O «Super Produtor» para 
sementeiras precoces

!Trigo sem aristas
!Ciclo de Inverno, 
precoce.
!Excelente produção; elevada 
capacidade de afilhamento
!Bom comportamento face às 
principais doenças:
!Trigo Panificável de média força

!Época Sementeira: meados de 
Outubro a Novembro 
!Densidade Sementeira: 

 160 a180 kg/ha*

*Levar sempre em conta o peso de 1000 grãos



CELTA

Trigo Duro

!Variedade obtida do 
melhoramento nacional 
pelo INIA-Elvas, bem 
adaptada às condições 
de cultura do trigo duro de centro a 
sul do país.
!O celta é uma das testemunhas na 
rede nacional de ensaios de trigo 
duro.
!Elevada produtividade com grande 
regularidade de produção.
!Boa qualidade para a indústria de 
massas alimentícias.
!Recomendado na LVR

!Data de sementeira: meados de 
Novembro a Dezembro
!Densidade de sementeira: 200 kg/ha*

Produtividade elevada com 
excelente regularidade

!Cevada com uma grande capacidade 
de afilhamento e um elevado potencial 
produtivo.
!Alia as suas altas produções ao bom 
comportamento face às principais 
doenças.
!Elevada qualidade para a Indústria 
cervejeira.
!Recomendada na APCV

!Data de sementeira: meados de 
Novembro a início de Janeiro
!Densidade de sementeira: 
 170 a 180 kg/ha*

PUBLICAN

Cevada dística

Cevada malteira de elevado 
potencial produtivo

ARTUR NICK

Trigo de elevado rendimento e 
forte extensibilidade

Trigo Mole

!Trigo aristado

!Ciclo de Primavera de elevado 
rendimento e grande capacidade de 
adaptação

!Bom comportamento face às 
principais doenças

!Trigo «extensível», P/l <0,5.

!Data de sementeira: meados de 
Novembro a Dezembro

!Densidade de sementeira: 

 180 a 200 kg/ha*

*Levar sempre em conta o peso de 1000 grãos



TRIMOUR VIVACIO

Triticale Triticale

!Ciclo alternativo de 
Inverno
!Triticale de elevada capacidade de 
afilhamento e grande potencial 
produtivo.
!Variedade de altura média alta, sem 
riscos de acama e bom 
comportamento face às principais 
doenças.
!Dupla aptidão, produção de grão e 
forragem. Apresenta um Alto 
potencial Proteico.

!Data de sementeira: finais de Outubro 
a finais de Novembro
!Densidade de sementeira: 180 kg/ha*

Ciclo alternativo de elevado 
potencial produtivo

!Ciclo alternativo Primavera 
!Produção elevada; boa capacidade de 
afilhamento
!Muito bom comportamento face às 
principais doenças. Resistente à acama
!Dupla aptidão para a produção de 
grão e forragem

!Data de sementeira: meados de 
Novembro a Dezembro
!Densidade de sementeira:

 180 a 200 kg/ha* 

Dupla aptidão e grande
sanidade

ALTER

Triticale

!Ciclo de Primavera
!Variedade obtida do melhoramento 
nacional pelo INIA-Elvas, de elevada  
rusticidade e adaptabilidade.
!Variedade particularmente 
vocacionada para a produção de grão, 
bem adaptada a sequeiro e regadio.
!Triticale com um potencial produtivo 
elevado a muito elevado, 
respondendo positivamente às boas 
condições da cultura.

!Data de sementeira: meados de 
Novembro a Dezembro
!Densidade de sementeira: 
 180 a 200 kg/ha*

Excelente produtor de grão

*Levar sempre em conta o peso de 1000 grãos
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Aveia Aveia

ALCUDIA STO. ALEIXO

Aveia de dupla aptidão 
de elevadíssima 
capacidade 
produtiva

Excelente produtora 
de grão

!Variedade de 
ciclo muito curto, 
de dupla aptidão, para a 
produção de grão / 
forragem.
!Bem adaptada a ambientes 
secos e com grande 
tolerância às principais 
doenças.
!Variedade de elevadíssima 
capacidade produtiva.

!Data de sementeira: a partir 
de meados de Novembro
!Densidade de sementeira: 
130 a 140 kg/ha*

!Ciclo de Primavera
!Variedade obtida do 
melhoramento nacional pelo 
INIA-Elvas, de grande 
produtividade e 
adaptabilidade.
!Variedade com um bom 
potencial e regularidade de 
produção. 
!Alta fertilidade da espiga.

!Data de sementeira: a partir 
do início de Novembro
!Densidade de sementeira: 
130 a 140 kg/ha*

*Levar sempre em conta o peso de 1000 grãos



 
,

Broadway* é um herbicida de pós-emergência selectivo para trigo que possui uma 
elevada eficácia no controlo de gramíneas como Alopecurus, Avena, Bromus, Lolium e 
Phalaris, e um amplo espectro de controlo sobre infestantes de folha larga como 
Galium, Veronica, Raphanus, Sinapis, Matricaria, Papaver, Polygonum, Stellaria, entre 
outras.

Para o controlo das infestantes 
de folha estreita e folha larga da cultura do trigo

Broadway 
HERBICIDA

CULTURAS AUTORIZADAS
Broadway* pode ser utilizado em todas as variedades de trigo duro e de trigo mole.

DOSE DE APLICAÇÃO
Aplicar Broadway* em pulverização normal na dose de 275 g de produto por hectare, diluído 
em 200 litros de água por hectare.

Com o objectivo de melhorar a eficácia do tratamento, deverá ser adicionado à calda do 
herbicida um molhante autorizado para utilização em mistura com herbicidas na cultura do 
trigo. 

ÉPOCA E MODO DE APLICAÇÃO
O Broadway* é um herbicida de pós-emergência que pode ser aplicado em trigo desde o 
estado de três folhas (BBCH 13) até ao início do encanamento (BBCH 32), com os estados B21 
e B23 da cultura (início do afilhamento) como momento óptimo para o controlo das 
infestantes. O crescimento das infestantes é interrompido depois da aplicação e os primeiros 
sintomas aparecem entre 5 a 10 dias depois do tratamento, sendo a eficácia máxima obtida 6 a 8 
semanas depois da aplicação.

Sucesso reconhecido

AV n.º 4031 concedida pela DGAV

Grânulos dispersíveis em água (WG): 2,3 % (p/p) de florasulame, 6,8 % (p/p) de piroxsulame 
e 6,8 % (p/p) de cloquintocete-mexilo.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. 
Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.

 ®Marca da The Dow Chemical Company (“Dow”) 
    ou de uma companhia subsidiária da Dow



M stangu Máximo controlo até nas infestantes mais difíceis. Amplo espectro de acção. 
Excelente selectividade.

 CULTURAS AUTORIZADAS
Trigo, Cevada, Triticale, Aveia e Centeio.

MODO DE ACÇÃO
Mustang é composto por duas substâncias activas (Florasulame e 2,4-D) com modos de acção e 
espectros de controlo diferentes.
Esta combinação, evita potenciais resistências, oferece um maior espectro de controlo (inclusi-
vé das ervas mais difíceis: Papaver, Galium, Matricaria, Cirsium, Raphanus…) e uma maior jane-
la de aplicação, do que cada uma das substâncias activas em separado.

DOSE DE APLICAÇÃO
Trigo, Cevada, Triticale, Aveia e Centeio: 500 a 750 cc/ha.

ÉPOCA E MODO DE APLICAÇÃO
Desde o início do afilhamento do cereal até ao aparecimento do 1º ao 2º nó. 
Utilizam-se as doses mais baixas quando as infestantes estão na sua primeira fase de desenvolvi-
mento (4-6 folhas). Deve-se utilizar 750 cc/ha quando a presença de Papaver ou Galium seja pre-
dominante, ou as infestantes estejam mais desenvolvidas.

As temperaturas óptimas de aplicação situam-se entre 5º a 25º. A aplicação deverá realizar-se 
mediante pulverizações a pressões de 2 a 4 bar, com um consumo de calda de 200 L / ha.

VANTAGENS
Máxima eficácia - Dois modos de Acção - Rapidez de Acção - Selectivo

Excelente eficácia em Papoila, Galium, Margaça 
e outras infestantes de folha larga

AV n.º 0205 concedida pela DGAV

Suspo-emulsão (SE) com 0,625% de Florasulam (6,25 g/l) + 30% de 2,4 D ester etilhexil (300 g/l).

Herbicida pós-emergente para as folhas largas 
do Milho, Trigo, Triticale, Cevada e Aveia. 

 ®Marca da The Dow Chemical Company (“Dow”) 
    ou de uma companhia subsidiária da Dow Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. 

Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.



Li-700

O ADJUVANTE POLIVALENTE 
DE REFERÊNCIA

O SUPER MOLHANTE DE REFERÊNCIA 
AO SERVIÇO DA AGRICULTURA

Aceleradores  de  per formances

5 L Aceleradores  de  per formances

1 L
25%

UM CONTROLE PERFEITO DA DERIVA 
PARA UMA PULVERIZAÇÃO DE QUALIDADE

SUPERFÍCIE COBERTA 15 VEZES MAIOR 
PARA UMA PERFORMANCE SUPERIOR

SUPER MOLHANTE EFEITO ADERENTE

ANTI-SALPICO RETENTOR 

COM STICMAN SEM STICMAN

ANTI-DERIVA

MOLHANTE

PENETRANTE

ACIDIFICANTE O Sticman encontra-se homologado com a dose máxima de 0,14% do 
volume de calda. Esta concentração está destinada à aplicação de 
fungicidas em cereais - volumes de calda até 200 L/ha, nos quais a 
molhabilidade da espiga se torna particularmente difícil, dado a natureza 
das glumas do mesmo.

Principais áreas de utilização 
Todos os fungicidas do mercado, de contacto ou sistémicos.
Todos os insecticidas em todas as culturas, qualquer que seja o seu modo 
de acção (contra escaravelhos, pulgões, ácaros, traça da uva, psila e 
filoxera...)

Composição: 25% latex sintético

Composição: 355 g/L de lecitinas de soja.
0,5% do volume de calda. A colocar em primeiro lugar no depósito. 

Ver recomendações no rótulo.

SUPERMOLHANTE

APV 4010

APV 4026

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. 
Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.



15-20 L/ha

Pré
emergência

Sementeira Início
afilhamento

Afilhamento Espiga de 
1 cm

1º nó 2º nó

0,4 a 1 kg / 100 L água

5 L/ha

INO FERT N
INO FERT K

INO GREEN N

INO GREEN ULTRA

Até ao
espigamento

Cereais
Soluções de nutrição

INO GREEN ULTRA - Activador Bionutricional.
 - Acelerador de Performance. Adubo foliar que actua de forma eficaz na melhoria da qualidade e do rendimento das culturas.INO GREEN N

 - Adubos solúveis NPK enriquecidos com micronutrientes.INO FERT N  e  INO FERT K



FERT N

É uma gama de especialidades de nutrição foliar que tem como 
objectivo optimizar o potencial qualitativo e quantitativo das culturas. 

A gama INO Nutrition permite à Lusosem construir programas de 
fertilização específicos por cultura.

O Activador Bionutricional

GREEN

INO GREEN Ultra é um adubo foliar 
completo que associa o Azoto, o Fósforo, 
o Potássio, o Magnésio e um equilíbrio 
único de microelementos e aminoácidos 
indispensáveis para o bom 
desenvolvimento da cultura. 

Objectivo: 
Activa o metabolismo de cada célula da 
planta. Esta acção em toda a planta melhora 
a fotossíntese e a capacidade de absorção de 
elementos minerais pelo sistema radicular - 
Efeito bomba.

Adubo solúvel NPK (25-10-10) 
com micronutrientes

INO FERT N pode ser utilizado durante 
todo o ciclo vegetativo sendo 
particularmente indicado para fases de 
maior crescimento vegetativo.

Acelerador de Performance

GREENN

INO GREEN N é um adubo foliar que 
associa duas formas de azoto, magnésio 
e enxofre, que actua de forma ecaz de 
modo a melhorar a qualidade e o 
rendimento das culturas.

Ultra

Objectivo: 
A formulação especíca em azoto permite 
reduzir as perdas por lixiviação, volatização e 
evita a recristalização com um coeciente 
real de utilização deste elemento. O produto 
possui propriedades adjuvantes únicas, com 
forte poder molhante e aderente.

Adubo solúvel NPK (10-5-35) 
com micronutrientes

FERT K

Apresentação: Líquido 

Aplicação: Foliar ou em fertirrega Embalagem: 
Bilha de 10 L e 1 L

Composição: Azoto (N) total:105 g/L, Pentóxi-
do de fósforo (P2O5):32 g/L, Óxido de potássio 
(K20): 83 g/L, Magnésio (Mg): 1,3 g/L, Boro (B): 
500 mg/L, Cobre (Cu) quelato EDTA: 140 mg/L, 
Ferro (Fe) quelato EDTA: 250 mg/L, Manganês 
(Mn) quelato EDTA: 500 mg/L, Molibdénio (Mo): 
50 mg/L, Zinco (Zn) quelato EDTA: 400 mg/L 

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Teor em nutrientes solúveis em água: Azoto total 
(N) 10%, N Nítrico 6.6%, N Amoniacal 2.5%, N 
Ureico 0.9%, Anidrido fosfórico (P2O5) 5%, 
Oxido de Potassio (K2O) 35%, MgO 2%, S03 
4%, B 0.02%, Cu 0.04%, Fe 0.06%, Mn 0.05%, 
Mo 0.003%, Zn 0.02%

Apresentação: Líquido 

Aplicação: Foliar 

Embalagem: Bilha de 10L

Composição: Azoto (N): 300 g/L, Magnésio 
(MgO): 33 g/L, Enxofre (SO3):67 g/L

INO FERT K pode ser utilizado durante 
todo o ciclo vegetativo sendo 
particularmente indicado para a fase de 
pós-oração e durante o crescimento e 
maturação do fruto.

CARACTERÍSTICAS

Teor em nutrientes solúveis em água: Azoto total 
(N) 25%, N Nítrico l0%, N Amoniacal 8.6%, N 
Ureico 6.4%, Anidrido fosfórico (P205) l0%,
Óxido de Potássio (K20) I0%, MgO 2%, S03 4%, 
B 0.02%, Cu 0.04%, Fe 0.06%, Mn 0.05%, Mo 
0.003%, Zn 0.02%
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criar proximidade, partilhar desenvolvimento

Triticale TRIMOUR - Vila do Conde


