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A Lusosem, S.A. é uma empresa nacional, com actividade no desenvol-
vimento de:

! Sementes Certificadas.

! Agroquímicos.

! Nutrição das plantas.

Tendo como permanente preocupação a especificidade do mercado 
nacional, procura a Lusosem, proporcionar e desenvolver uma gama de 
soluções em permanente evolução e bem adaptadas às necessidades 
reais do mercado português.

Uma conjuntura em permanente alteração das necessidades e valores 
do consumidor, fortemente competitiva e com crescentes e legítimas 
preocupações ao nível do ambiente e do bem-estar, implica novos desa-
fios e responsabilidades para todos os intervenientes.

Novos desafios e cenários não se enfrentam sozinhos.

Todos os que partilham o Desenvolvimento necessitam de relações for-
tes e duradouras.

Partilha de Objectivos, Profissionalismo, Confiança, Transparência, e 
um forte Compromisso ético são, para a Lusosem, alicerces fundamen-
tais para a construção de um projecto de sucesso estável e duradouro.

Esta é a nossa convicção e contributo

                                 Opção de futuro...

Lusosem



     SEMENTES CERTIFICADAS

A Lusosem pretende disponibilizar e desenvolver uma Gama de Variedades de 
Sementes Certificadas de elevada qualidade, em permanente evolução e bem 
adaptada à realidade nacional.

!Aconselhar a solução mais adequada às necessidades específicas de 
cada um.

!Adicionar rentabilidade ao negócio do produtor.

!Contribuir para a optimização da produção agrícola no máximo respeito 
pelo meio ambiente.

A Lusosem investe na constante inovação, desenvolvimento e adaptação das 
melhores variedades para o nosso mercado.

Apoiada na experiência de vários anos de investigação e na genética desenvolvi-
da pelos nossos fornecedores (INRB, LIMAGRAIN, MARISA SA, KOIPESOL), a 
Lusosem pretende colocar no mercado nacional uma Gama de Sementes Certi-
ficadas de elevado potencial, suportada por uma equipa altamente qualificada, 
responsável pela sua adaptação e desenvolvimento local.

     CEREAIS

A Lusosem, focada na contínua valorização da produção agrícola nacional desde 
o início da sua actividade e, consciente do contexto actual do mercado de Cere-
ais, tenta disponibilizar uma gama bem adaptada às condições Nacionais.

A sua estratégia assenta, principalmente, em dois pontos:

!Produção Nacional de semente certificada - criação de variedades mais 
adaptadas às nossas condições climatéricas e mais competitivas no Merca-
do Nacional.

!Produção de cereais de Qualidade - desenvolvimento de variedades que 
possuam qualidade apreciada e valorizada pelo consumidor (indústria). 
Nesse sentido, no seu catálogo constam variedades de excelente potencial 
produtivo e de elevada qualidade industrial, parâmetros fundamentais para 
a optimização da produção e rentabilidade dos investimentos.

A aposta da Lusosem passa por variedades produtivas e de elevada qualidade:

! Trigos moles de grande potencial produtivo e qualidade para a indústria 
panificadora;

! Trigo duro de qualidade reconhecida pela indústria das massas;

! Cevada dística de grande potencial produtivo e qualidade para a indústria 
malteira;

! Variedades com excelentes características produtivas, adaptadas à alimen-
tação animal: triticais e aveias.



CEVADA DÍSTICA PUBLICAN

Lusosem

Para mais informações contactar:

Para mais informações contactar:

TRIGO DURO CELTA

TRITICALE TRIMOUR

Campos de Produção
2011/12



Lusosem

TRIGO MOLE - CALIFA SUR

TRIGO MOLE - NOGAL

Campos de Produção
2012/13



TRITICALE TRIMOUR

TRITICALE ALTER

AVEIA ALCUDIA

Lusosem Campos de Produção
2012/13



Lusosem Campos de Produção
2013/14

AVEIA ALCUDIA

TRITICALE ALTER



Lusosem Campos de Produção
2013/14

AVEIA STO. ALEIXO

TRIGO DURO CELTA



Trigo Mole

Trigo Duro

Cevada Dística

Triticale

Aveia

Ervilha proteaginosa

Atomo
Nogal 
Tiepolo
Califa Sur
Estero
Mané Nick
Artur Nick 

Celta

Publican

Alter
Trimour

Alcudia
Sto. Aleixo

Pixel

NOVO

EM PRODUÇÃO

CATÁLOGO CEREAIS - 2015

«para que da terra germine futuro»

Lusosem

www.lusosem.pt

Trigo Mole NOGAL



    TRIGO MOLE 

A produção de cereais, tem vivido altos e baixos provocando alguma incerteza e 
insegurança aos intervenientes do sector.

Com vista a contrariar essa incerteza, a Lusosem juntamente com a Agrobeja, 
iniciou um projecto com o objectivo de dinamizar a “Produção de trigos de 
Qualidade”.

“Um produto de qualidade é um produto que satisfaça 
as necessidades do consumidor.”

Neste caso, o primeiro consumidor é o moageiro, que responde às exigências do 
padeiro que, por sua vez, responde às do consumidor final (onde nos incluímos 
todos). 

Para se obter um BOM PÃO é necessário uma BOA FARINHA e para isso um 
TRIGO de QUALIDADE.

Neste contexto, tem havido da parte da Lusosem e Agrobeja, um trabalho cons-
tante de:

! Procura e desenvolvimento de variedades de trigo bem adaptadas agrono-
micamente às nossas condições climatéricas e com grande potencial de pro-
dução de farinhas, que sejam mais valorizadas pela Indústria;

! Aconselhamento técnico junto do agricultor, com vista ao acompanha-
mento dos campos seleccionados para a produção dos trigos de Qualidade; 

! Separação, classificação e loteamento dos trigos à colheita; 

! Diligências junto da Indústria de modo a dar a conhecer todo o nosso traba-
lho no campo e a qualidade acrescida do nosso produto final.

O objectivo final deste trabalho é a diferenciação e criação 
de mais-valias para a produção nacional.

     Parâmetros de Qualidade do Trigo Mole:

Peso Específico - Parâmetro que mede uma relação entre o peso e o volume de 
uma mostra de trigo. Determina o peso em Quilogramas (Kg) de um volume de 
100 litros de grão. Dá uma boa estimativa da qualidade física do grão e do rendi-
mento da moenda. É influenciado pela variedade de trigo, condições de cultivo, 
estado sanitário, …

Proteína - Mede-se determinando a quantidade de Azoto (N) existente no grão 
(corrigido por um factor). Tão importante como a quantidade de proteína exis-
tente no grão, também a proporção em que se encontram os diferentes tipos de 
proteína se torna importante para a obtenção de diferentes tipos de farinha: 
extensíveis, elásticas, tenazes, equilibradas, …

O teor de proteína pode ser influenciado pelos factores genéticos (variedades 
de trigo), condições ambientais e fertilizações nitrogenadas. Quanto à propor-
ção dos diferentes tipos de proteína é, principalmente, condicionada pelos fac-
tores genéticos.



Curva típica do
Alveógrafo

Área do Alveógrafo

W

L

P

W - Força da farinha - Está associado à 
maior ou menor capacidade de absor-
ção de água das proteínas formadoras 
de glúten, combinado com a boa capa-
cidade de retenção de gás carbónico 
de forma a assegurar a obtenção de 
um bom produto de panificação, pro-
duzindo um pão de bom volume e de 
granulometria aberta. Considera-se 
normalmente que o  volume do pão 
cresça de forma directamente propor-
cional ao W da farinha.

Há uma relação directa entre a força e 
a quantidade de proteína (quanto 
maior W, maior a quantidade de prote-
ína). Mas também é influenciado pelas 
condições de cultivo.

Parâmetros reológicos são medidos pelo alveógrafo:

P - Tenacidade - Mede a resistência 
à extensão da massa.

L - Elasticidade  - Mede a extensão 
máxima que pode atingir a massa 
sem se romper.

P/L - Quociente que nos dá uma 
ideia do equilíbrio da massa. Menor 
P/L, mais equilibrada é a massa.

     Classificação dos trigos, tendo em conta a farinha produzida (W - P/L):

ClassificaçãoVariedade

Classificação das farinhas

A
B
C
D

1
2
3

Grupo Grupo P/L

W>300
150 <W <300

80<W<150
W<80

P/L<0,5
0,5<P/L<0,8

P/L>0,8

Melhoradoras
Média Força

Correntes
Impanificáveis

Extensíveis
Equilibradas

Tenazes

Força Farinhas Farinhas 

NOGAL     AB-23
MANÉ NICK  AB-2 
ATOMO   AB-23 
GALERA   A-2 



GALERA Trigo Mole
Trigo de grande força 
e Alto Rendimento

ATOMO
Trigo Mole
Trigo de força e Elevado Rendimento

Novo

Trigo Aristado de ciclo precoce.

Altura da planta: média a baixa.

Trigo de força de ELEVADÍSSIMO RENDIMENTO.

Doenças: Bom comportamento face às principais doenças.

Sementeira: início de novembro a meados de janeiro 

Densidade de Sementeira: 200 a 220 Kg/Ha (levar sempre em conta o peso 
de 1000 grãos)



A referência dos trigos alternativos

NOGAL
Trigo Mole



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

RESISTÊNCIAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

CICLO

Planta Porte: Médio a semi-prostrado
Altura: Média

NOGAL - Tem um excelente comportamento relativamente às principais 
doenças e condições meteorológicas adversas 

Oídio:  Alta
Septoria:  Média alta

NOGAL - Trata-se de um trigo com um grande POTENCIAL PRODUTIVO, 
devido à sua CAPACIDADE DE AFILHAMENTO e GRANDE FERTILIDADE 
da espiga.
Capacidade de afilhamento:  Elevada
Peso 1000 grãos:  Médio

NOGAL - Trata-se de um trigo de superior qualidade panificável. Origina 
farinhas de média força a melhoradoras, e tenazes a equilibradas, em 
função do teor em proteína.
Peso hectolitro:  ELEVADO
% proteína:  MÉDIA ALTA - Para os valores mais altos de proteína 
origina farinhas melhoradoras e equilibradas.

Excelente adaptação a regadios.
Data sementeira: Trata-se de um trigo indicado para sementeiras mais 
precoces - MEADOS de OUTUBRO a MEADOS de NOVEMBRO
Densidade de sementeira:  150 - 160 Kg/ha (levar sempre em conta o peso de 
1000 grãos)

Alternativo - Tipo médio Inverno, semi-tardio
Encanamento: Médio

NOGALTrigo Mole

Característica genética (conferida por um dos 
progenitores cuja origem do melhoramento é 
do CIMMYT – México) que em condições de 
stress se pode acentuar. Em casos normais, não 
tem influência na quantidade, nem na 
qualidade da produção. Apenas em situações 
de stress intenso poderá, em algumas situações, 
haver alguma perda nas espigas “filhas”… 

Espiga
Grão

Aristada
Vermelho

Espigamento:Médio precoce (-1 dia / Marius)
Maturação: Médio precoce (-2 dias / Marius)

Ferrugem castanha: Alta
Acama  Média

Fertilidade espiga: Média alta



Excelente equilíbrio entre potencial produtivo e qualitativo

TIEPOLO
Trigo Mole



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

RESISTÊNCIAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

CICLO

Planta

Espiga
Grão

Porte: Médio a semi-prostrado
Altura: Média
Aristada
Vermelho

TIEPOLO - Tem um excelente comportamento relativamente às principais 
doenças e condições meteorológicas adversas   
Oídio:    Alta
Septoria:    Média alta
Ferrugens:   Média alta
Acama   Média alta

TIEPOLO - Trata-se de umtrigo com excelente CAPACIDADE DE 
AFILHAMENTo, conferindo-lhe um EXCELENTE POTENCIAL PRODUTIVO

TIEPOLO - É uma variedade com excelente equilíbrio entre o potencial 
produtivo e a sua qualidade
Peso hectolitro:  ELEVADO
% proteína:  MÉDIA ALTA - Para os valores mais altos de proteína 
origina farinhas melhoradoras e equilibradas.

Data sementeira: Trata-se de um trigo indicado para sementeiras mais 
precoces - INÍCIO de OUTUBRO a INÍCIO de NOVEMBRO
Densidade de sementeira:  160 - 170 Kg/ha (levar sempre em conta o peso de 
1000 grãos)

Alternativo - Semi-tardio

TIEPOLOTrigo Mole

Encanamento: Médio
Espigamento:  Médio
Maturação:     Médio precoce

Capacidade de afilhamento:  Alta
Peso 1000 grãos:  Médio
Fertilidade espiga:  Média alta



A Revolução dos trigos de Força

CALIFA SUR
Trigo Mole



CALIFA SURTrigo Mole

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

RESISTÊNCIAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

CICLO

Planta Porte: Médio
Altura: Baixa

Precoce

Encanamento: Precoce - Tipo Cartaya + 2

Espigamento: Precoce a muito precoce - Tipo Cartaya

Maturação: Precoce - Tipo Cartaya

CALIFA SUR, trata-se de um trigo com ALTÍSSIMO POTENCIAL 
PRODUTIVO, devido à capacidade de afilhamento bastante elevada.

Capacidade de afilhamento:  Alta

Peso 1000 grãos:  Médio

Fertilidade espiga:  Alta

Trigo aristado de baixo porte que apresenta uma capacidade de afilhamento 
bastante elevada.

Apresenta uma grande resistência do caule, o que permite suportar doses 
intensas de rega e adubo, sem apresentar problemas de acama.

Datas Sementeira - FINAIS de NOVEMBRO a DEZEMBRO. Podendo, em 
algumas situações ir até JANEIRO.

Densidade Sementeira - SEQUEIRO - 180 a 200 Kg/ha. 

REGADIO - 240 Kg/ha (levar sempre em conta o peso de 1000 grãos).

Oídio:    Média

Septoria:    Média

Ferrugem castanha:  Média

Acama   Alta

CALIFA SUR - Caracteriza-se por valores de força muito elevados. É um trigo 
MELHORADOR de glúten forte que proporciona farinhas de Alta 
Estabilidade. 

Classificação A3.

Peso hectolitro:  MÉDIO

% proteína:  MÉDIA a ALTA

Espiga Aristada



ESTERO
Trigo Mole

Trigo equilibrado de grande qualidade panificável



Oídio:    Média
Septoria:    Média
Ferrugem castanha:  Média alta
Acama   Alta

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

RESISTÊNCIAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

CICLO

Planta Porte: Erecto
Altura: Média a baixa

ESTERO - Trata-se de um trigo que alia a sua ELEVADA PRODUTIVIDADE à 
sua SUPERIOR QUALIDADE.

Capacidade de afilhamento:  Elevada
Peso 1000 grãos:  Elevado
Fertilidade espiga:  Elevada

ESTERO - Trata-se de uma variedade bastante valorizada pela indústria 
devido à QUALIDADE da sua farinha. Elevada força - W > 300 e P/L 
equilibrado - 0,5 a 0,8.

Peso hectolitro: ELEVADO 

% proteína:  ELEVADA 

Precoce
Encanamento: Precoce
Espigamento: Médio precoce 
Maturação: Precoce

Pelas suas características e potencial de produção, é uma variedade particu-
larmente indicada para regadios. A última aplicação da adubação azotada 
(20-25 un N) é indispensável na fase de grão leitoso, para o total aproveita-
mento do potencial do ESTERO (% proteína e força-W).

Data sementeira: FINAIS de NOVEMBRO a DEZEMBRO. Podendo, em algu-
mas situações ir até JANEIRO.

Densidade de sementeira: SEQUEIRO - 180 a 200 Kg/ha. 

REGADIO - 240 Kg/ha (levar sempre em conta o peso de 1000 grãos).

ESTERO

Espiga
Grão

Grande e aristada
Redondo

Trigo Mole



MANÉ NICK

Trigo equilibrado de grande capacidade produtiva

Trigo Mole



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

RESISTÊNCIAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

CICLO

Planta Porte: Semi-erecto
Altura: Média a baixa 
(-7cm / Gazul)

Precoce
Encanamento: Precoce (-1 dia / Gazul)
Espigamento: Precoce a muito precoce (-2 dias / Gazul)
Maturação: Precoce (-4 dias / Gazul)

MANÉ NICK - Trata-se de um trigo que POSSUI UMA ELEVADA 
CAPACIDADE PRODUTIVA

Capacidade de afilhamento:  Média

Peso 1000 grãos:  Médio

Fertilidade espiga:  Elevada

Oídio:    Média
Septoria:    Média
Ferrugem castanha:  Média alta
Acama   Média alta

MANÉ NICK - Trata-se de um trigo que possui um peso específico médio e 
produz farinhas EQUILIBRADAS.

Dependendo do teor de proteína, pode originar farinhas de média força a 
melhoradoras (% de proteína superior).

Peso hectolitro:  MÉDIO

% proteína:  MÉDIA a ALTA

Trata-se de um trigo de boa adaptabilidade e de grande potencial produtivo.

Farinhas de média força a melhoradoras e equilibradas.

Data sementeira: Finais de NOVEMBRO a DEZEMBRO. Podendo, em 
algumas situações ir até a JANEIRO.

Densidade de sementeira:  180 - 200 Kg/ha (levar sempre em conta o peso de 
1000 grãos)

MANÉ NICK

Espiga
Grão

Aristada
Branco

Trigo Mole



ARTUR NICK
Trigo Mole

Trigo de elevado rendimento e forte extensibilidade



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

RESISTÊNCIAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

CICLO

Planta Porte: Médio
Altura: Média (-2cm /Gazul)

Precoce

Encanamento: Precoce (+1 dia / Cartaya)

Espigamento: Precoce a muito precoce 

  (-1 dia/Cartaya; -3 dias/Gazul)

Maturação: Precoce (-1 dia/Gazul)

ARTUR NICK - Trata-se de um trigo de ALTÍSSIMO POTENCIAL PRODUTIVO 
e GRANDE CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO, o que lhe confere uma GRANDE 
ESTABILIDADE DE RENDIMENTOS.

Capacidade de afilhamento:  Média alta

Peso 1000 grãos:  Médio

Fertilidade espiga:  Alta

Boa adaptação a todas as zonas de cultivo 
Data sementeira: MEADOS de NOVEMBRO a DEZEMBRO
Densidade de sementeira:  180 - 200 Kg/ha (levar sempre em conta o peso 
de 1000 grãos)

ARTUR NICK - Apresenta um bom comportamento face às principais 
doenças.

Oídio:    Média alta

Septoria:    Média alta

Ferrugem castanha:  Alta

Acama   Média alta

ARTUR NICK - Trata-se de um trigo com uma qualidade bastante estável 
caracterizada por valores de força médios e uma relação P/L normalmente 
com valores inferiores a 0,5 - trigo extensível. É um dos trigos moles com 
valores mais baixos de P/L.

Peso hectolitro:  MÉDIO

% proteína:   MÉDIA

ARTUR NICKTrigo Mole

Espiga
Grão

Aristada grande
Branco



CELTA
Trigo Duro

Produtividade elevada com excelente regularidade



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Planta

Espiga
Grão

Porte: Erecto a sub-erecto
Altura: Média (85 a 90cm)
Ruiva com aristas negras
Vítreo

CICLO

Semi-precoce
Encanamento: Precoce
Espigamento: Médio precoce
Maturação: Precoce

PRODUÇÃO

CELTA - Trata-se de um trigo de ELEVADA PRODUTIVIDADE com grande 
REGULARIDADE DE PRODUÇÃO.

Capacidade de afilhamento:  Média alta
Peso 1000 grãos:  Elevado
Fertilidade espiga:  Média alta

Oídio:    Média
Septoria:    Média
Ferrugem castanha:  Média alta
Acama   Média alta

RESISTÊNCIAS

QUALIDADE

CELTA - É um trigo de boa qualidade para a indústria de massas 
alimentícias.

Peso hectolitro: ELEVADO

OBSERVAÇÕES

Variedade obtida do melhoramento nacional pelo INIA-ELVAS, bem 
adaptada às condições de cultura do trigo duro do centro a sul do País. 

O CELTA é uma das testemunhas na Rede Nacional de Ensaios de Trigo Duro.

Data sementeira: MEADOS de NOVEMBRO a DEZEMBRO.

Densidade de sementeira: 200 Kg/ha (levar sempre em conta o peso de 1000 
grãos).

CELTATrigo Duro



Cevada Dística

PUBLICAN

Cevada malteira de elevado potencial produtivo



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

RESISTÊNCIAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

CICLO

Planta Porte: Médio a semi-erecto
Altura: Baixa

Ciclo alternativo - tipo Primavera.
5 a 6 dias mais longo que a cevada Pewter.

PUBLICAN - trata-se de uma cevada com uma GRANDE CAPACIDADE DE 
AFILHAMENTO e um ELEVADO POTENCIAL PRODUTIVO

Capacidade de afilhamento: Elevada

PUBLICAN - apresenta um bom comportamento ao frio e a algumas das 
principais doenças.

Oídio:    Média alta
Rincosporium:   Média Alta
Helmintosporium:   Média alta
Acama:   Alta
Ferrugem:  Média alta

PUBLICAN - Elevada QUALIDADE para a Indústria Cervejeira.

Peso hectolitro:  ELEVADO
Calibre:   ELEVADO

PUBLICAN é uma cevada de excelente qualidade malteira com uma capaci-
dade produtiva muito elevada.

Alia as suas altas produções ao bom comportamento face ao frio e às princi-
pais doenças.

Data de Sementeira: MEADOS de NOVEMBRO - Início de JANEIRO.

Densidade de Sementeira: 170-180 Kg/Ha (levar sempre em conta o peso de 
1000 grãos).

Em sementeiras mais tardias utilizar densidades mais elevadas

PUBLICAN

Espiga
Grão Grande

Cevada Dística



Excelente produtor de grão

Triticale

ALTER



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

RESISTÊNCIAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

CICLO

Planta

Espiga
Grão

Porte: Erecto a semi-erecto
Altura: Alto
Grande e aristada
Grande

Semi-precoce

ALTER - Trata-se de um triticale com um POTENCIAL PRODUTIVO ELEVADO 
a MUITO ELEVADO, respondendo positivamente às boas condições da 
cultura.

Capacidade de afilhamento:  Média
Peso 1000 grãos:  Elevado
Fertilidade espiga:  Média Alta

ALTER - É um triticale com uma grande tolerância às doenças

Oídio:    Média alta
Septoria:    Média alta
Ferrugem castanha:  Média alta
Acama   Alta

ALTER - É uma variedade particularmente vocacionada para a PRODUÇÃO 
DE GRÃO, bem adaptada a sequeiro e regadio.

Peso hectolitro: ELEVADO

ALTER - É uma variedade obtida do melhoramento nacional pelo INIA - 
ELVAS, de elevada RUSTICIDADE e ADAPTABILIDADE.

Data de Sementeira:  MEADOS de  NOVEMBRO-DEZEMBRO

Densidade de Sementeira:  180-200 Kg/Ha  (levar sempre em conta o peso 
de 1000 grãos)

ALTERTriticale



Triticale

TRIMOUR

Triticale alternativo de elevado potencial produtivo



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

RESISTÊNCIAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

CICLO

Planta

Espiga
Grão

Porte: Semi-prostrado 
Altura: Média a alta

Grande e aristada
Grande

Ciclo Alternativo - Variedade invernal de ciclo médio

TRIMOUR trata-se de um triticale com um GRANDE POTENCIAL 
PRODUTIVO devido à sua ELEVADA CAPACIDADE DE AFILHAMENTO e ao 
tamanho da espiga.

Capacidade de afilhamento:  Elevada
Peso 1000 grãos:  Médio
Fertilidade espiga:  Média alta

TRIMOUR apresenta um bom comportamento face às principais doenças, à 
acama e ao frio.

Oídio:    Média
Septoria:    Média alta
Ferrugem castanha:  Alta
Acama   Média alta

TRIMOUR trata-se de uma variedade com dupla aptidão. Para a produção de 
grão e forragem. Apresenta um ALTO POTENCIAL PROTEICO.

Peso hectolitro: Médio

TRIMOUR é um triticale de elevada capacidade de afilhamento e grande 
potencial produtivo que mostra excelente adaptação tanto em zonas frias 
como em zonas temperadas. É uma variedade de altura média alta, sem riscos 
de acama, com um bom comportamento face às principais doenças e ao frio.

Data de Sementeira: Finais OUTUBRO / finais NOVEMBRO

Densidade de Sementeira: 180 Kg/Ha (levar sempre em conta o peso de 
1000 grãos)

TRIMOURTriticale



ALCUDIA
Aveia
Aveia de dupla aptidão de ciclo curto

/



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

RESISTÊNCIAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

CICLO

Planta Porte: Erecto 
Altura: Média (-7cm Prevision)

Precoce (-6 dias Prevision)

ALCUDIA - Variedade de GRANDE CAPACIDADE PRODUTIVA.

ALCUDIA - Variedade com grande tolerância frente às principais doenças.

Oídio:    Média
Septoria:    Média alta
Ferrugem castanha:  Média alta
Acama   Elevada

ALCUDIA - Trata-se de uma aveia de dupla aptidão. Para a produção de grão / 
forragem

Peso hectolitro: ELEVADO

ALCUDIA - Variedade de ciclo curto, de dupla aptidão, bem adaptada a 
ambientes secos com grande tolerância às principais doenças.

Data de sementeira: a partir da 2ª quinzena de NOVEMBRO.

Densidade de sementeira:  120-130 Kg/Ha 
(levar sempre em conta o peso de 1000 grãos).

ALCUDIAAveia



STO. ALEIXO
Aveia

Excelente produtora de grão



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

RESISTÊNCIAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

CICLO

Planta Porte: Erecto a sub-erecto
Altura: Média

Semi-precoce

Sto ALEIXO - É uma variedade com um BOM POTENCIAL e REGULARIDADE 
DE PRODUÇÃO. ALTA FERTILIDADE da espiga.

Sto ALEIXO - É uma aveia com boa tolerância às principais doenças

Oídio:    Média
Septoria:    Média
Ferrugem castanha:  Média alta
Acama   Elevada

Sto ALEIXO - Trata-se de uma excelente produtora de grão.

Peso hectolitro: MÉDIO

Sto ALEIXO - Aveia obtida do melhoramento nacional pelo INIA - ELVAS, de 
grande produtividade e adaptabilidade do centro a sul do País.

Data de sementeira:  a partir da 2ª semana de NOVEMBRO

Densidade de sementeira:  120-130 Kg/Ha
(levar sempre em conta o peso de 1000 grãos).

STO. ALEIXOAveia



Jornada de campo                       Cereais



«...partilhando escolhas...» Maio 2012



Visita técnica 2013
Região de Elvas                                    Cereais
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Jornada Técnica 
CERSUL 2014 Cereais



Jornada de campo AACB 
Castro Verde

Maio 2014



Visita Técnica Cereais 
Qtª do Cardal - Montemor-o-velho

Maio 2014



HERBICIDAS CEREAIS

«para que da terra germine futuro»

Lusosem

www.lusosem.pt

MUSTANG Herbicida 
pós-emergente
para o controlo 
de folhas largas

Em: 
Milho, Trigo Mole, 
Trigo Duro, Cevada,
Triticale, Aveia e Centeio

Herbicida 
pós-emergente
para o controlo 
de folha estreita 
e folha larga

Em: 
Trigo Mole e
Trigo Duro 

BROADWAY

Trigo Mole ATOMO - Beja



Broadway 
HERBICIDA

SUCESSO 
RECONHECIDO

®

O novo anti-gramíneas para 

trigo.

Elevada eficácia contra folhas 

estreitas e folhas largas num 

só produto.

O herbicida completo.

 
,

Soluções para um Mundo em Crescimento

Lusosem



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

Broadway 
HERBICIDA

Finalmente ao seu dispor. 
O bilhete para o seu sucesso!

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.

Composição química

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.

Culturas autorizadas

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

Principais infestantes susceptíveis

Monocotiledóneas: Rabos-de-raposa (Alopecurus myosuroides); balancos (Avena spp.); Bromo-
mole (Bromus spp.; Bromus sterilis); azevéns (Lolium spp.); erva-cabecinha (Phalaris minor).

Dicotiledóneas: amor-de-hortelão (Galium aparine), verónicas (Veronica spp.), saramago (Rapha-
nus raphanistrum), mostarda-dos-campos (Sinapis arvensis), camomila (Matricaria spp.), papoila-
das-searas (Papaver rhoeas), erva-pessegueira (Polygonum persicaria), sempre-noiva (Polygonum 
aviculare), morugem-branca (Stellaria media), pampilho-das-searas (Chrysanthemum segetum) 
andragem (Ridolfia segetum).

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 cultu-
ra (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.

Observações

Pode ser aplicado em condições de frio (5º C) e com uma ampla janela de aplicação.

,

Lusosem
Distribuído por:

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



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 
(inclusivé das ervas mais difíceis: Papaver, Galium, Matricaria, Cirsium, Raphanus…) e uma 
maior janela de aplicação, do que cada uma das substâncias activas em separado.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

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

MOMENTO 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 desen-
volvimento (4-6 folhas).
Deve-se utilizar 750 cc/ha quando a presença de Papaver ou Galium seja predominante, 
ou as infestantes estejam mais desenvolvidas.

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

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 con-
sumo de calda de 200 L / ha.

M stangu ®

Mustang 
HERBICIDA

®

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

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

Com 2 modos de acção 
nada lhe resiste!

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



VANTAGENS

MÁXIMA EFICÁCIA - O melhor controlo das infestantes de folha larga, até as mais difí-
ceis (Papaver, Galium, Matricaria, Sinapis, Cirsium…)
DOIS MODOS DE ACÇÃO - As duas substâncias activas, para além de ampliarem o 
espectro de acção, previnem o risco de resistências
RAPIDEZ DE ACÇÃO - Paragem imediata do crescimento
SELECTIVO
SEM RESTRIÇÃO PARA AS CULTURAS SEGUINTES - O tempo de vida médio do 
Mustang no solo é muito curto.
RECOMENDADO EM PROTECÇÃO INTEGRADA 

Papaver rhoeas

Galium aparine

Matricaria chamomilla

Cirsium arvensis

Convolvulus arvensis

Sinapis Arvensis

Capsella bursa pastoris

Raphanus raphanistrum

Sonchus spp

Stellaria media

Erigerum canadensis

Mercurialis annua

Trifolium spp

Scandix pecten veneris

Galinsoga parviflora

Geranium spp

Polygonum aviculare

Ridolfia segetum 

Brassica spp

Centaurea spp

Anthemis arvensis

Papoila das serras

Amor de hortelão

Margaça

Cardo das vinhas

Corriola

Mostarda dos campos

Bolsa do pastor

Saramago

Serralha

Morugem branca

Avoadinha

Urtiga morta

Trevos

Agulha de pastor

Erva da moda

Gerânio

Sempre noiva

Andragem

Brassica spp

Centauria

Margação

ESPECTRO DE CONTROLO
CEREAIS OUTONO / INVERNO

AV nº: 0205 concedida pela DGADR
Formulação e composição: 
Suspo-emulsão (SE) com 0,625% de Florasulam (6,25 g/l) 
+ 30% de 2,4 D ester etilhexil (300 g/l)
Classificação toxicológica e ecotoxicológica: N e Xn

5 L 1L 

Mustang Mustang

CULTURAS AUTORIZADAS

Trigo, Cevada, Triticale, Aveia e Centeio: 500 a 750 cc/ha

Milho: 750 cc/ha

Lusosem
Distribuído por:

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



Trigo Mole CALIFA SUR - Beja

A possibilidade de aumentar valor no mercado interno passa, sobretudo, pela 
aposta em actividades inovadoras e sinérgicas  como a Nutrição Vegetal e a 
Qualidade da Pulverização.

A Gama de Nutrição Vegetal que a Lusosem começou este ano a trabalhar foge 
da lógica dos adubos convencionais - NPK. A Gama INO Nutrition Vegetal do 
grupo Francês De Sangosse, é uma  gama de produtos altamente especializa-
dos e selectivos, tendo como objectivo optimizar o potencial qualitativo e quan-
titativo das culturas num conceito de fertilização de baixo impacto ambiental.

A área da Qualidade da Pulverização é um tema extremamente inovador e cru-
cial no contexto actual, trabalhando na melhoria da eficácia das aplicações, eco-
nomia na aplicação por redução de excedentes de pulverização com conse-
quente redução do impacto ambiental. A gama de adjuvantes Agrydine, apre-
senta uma série de produtos com diferentes valências desde o efeito anti-
deriva ao efeito aderente, que promovem a redução de perdas do produto com 
consequente maximização da eficácia de aplicação e substancial redução do 
impacto ambiental das aplicações.

A Lusosem, tem na sua organização uma atitude inovadora de procura 
não só de novas soluções mas também de novas áreas de possível 
Desenvolvimento.

Lusosem

DE SANGOSSE



Li-700

Aceleradores  de  per formances

Distribuído por:

Aceleradores  de  per formances

5 LUM CONTROLE PERFEITO DA DERIVA 
PARA UMA PULVERIZAÇÃO DE QUALIDADE

O ADJUVANTE POLIVALENTE DE REFERÊNCIA

Aceleradores  de  per formances

1 L

SUPERMOLHANTE

O SUPER MOLHANTE DE REFERÊNCIA 
AO SERVIÇO DA AGRICULTURA

SUPERFÍCIE COBERTA 15 VEZES MAIOR 
PARA UMA PERFORMANCE SUPERIOR

SUPER MOLHANTE EFEITO ADERENTE ANTI-SALPICO RETENTOR 

COM STICMAN SEM STICMAN

Composição: 355 g/L de lecitinas de soja.

ANTI-DERIVA MOLHANTEPENETRANTE 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: 45% latex sintético

0,5% do volume de calda. A colocar em primeiro lugar no depósito. 
Ver recomendações no rótulo.

    Dose de utilização



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

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.

INO GREEN ULTRA - Activador Bionutricional.
INO GREEN N - Acelerador de Performance. Adubo foliar que actua de forma eficaz na melhoria da 
qualidade e do rendimento das culturas.
INO FERT N  e  INO FERT K - Adubos solúveis NPK enriquecidos com micronutrientes.



INO GREEN N é um adubo foliar que associa duas formas de 
azoto, magnésio e enxofre, que actua de forma eficaz de modo 
a melhorar a qualidade e o rendimento da cultura do trigo.

Objectivo: A formulação específica em azoto permite reduzir as perdas por lixi-

viação e volatização e evita a recristalização com um coeficiente real de utiliza-
ção deste elemento. O produto possui propriedades adjuvantes únicas, com forte 
poder molhante e aderente.

Acelerador de Performance

Apresentação: Líquido Aplicação: Foliar Embalagem: Bilha de 10L
Composição: Azoto (N): 300 g/L, Magnésio (MgO): 33 g/L, Enxofre (SO3):67 g/L

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

GREEN - Ultra

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.

O Activador Bio-Nutricional

Dose: 15-20 L/ha;  volume de calda mínimo 100 L/ha.
Aplicar desde a saída da última folha até ao espigamento.

Dose: 5 L/ha;
Aplicar a partir do afilhamento.



Fertilizantes solúveis NPK de qualidade superior
enriquecidos com micronutrientes

Todos os produtos são formulados com matérias matérias-
primas cuidadosamente seleccionadas, completamente 
solúveis em água, para garantir a aplicação segura e 
homogénea devidamente adaptada aos estados fenológicos 
das culturas.

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

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

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO: 
0,4 a 1kg / 100 L de água.

CARACTERÍSTICAS

Teor em nutrientes solúveis em água: Azoto total (N) 25%, N Nítrico 10%, N Amoniacal 8.6%, 
N Ureico 6.4%, Anidrido fosfórico (P2O5) 10%, Oxido de Potássio (K2O) 10%, MgO 2%, S03 
4%, B 0.02%, Cu 0.04%, Fe 0.06%, Mn 0.05%, Mo 0.003%, Zn 0.02%

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

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

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO:
0,4 a 1kg / 100 L de água.

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%

Lusosem



TABELA para determinar densidade de sementeira 
em cereais (Kg/Ha)
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Peso de 1000 grãos



Lusosem Rua General Ferreira Martins, nº10-9ºA - 1495-137 ALGÉS
Tel: 214 131 242, Fax: 214 131 284e-mail: lusosem@lusosem.pt

www.lusosem.pt

Aveia ALCUDIA - Cuba

Triticale TRIMOUR - Vila do Conde


