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Sempul é uma solução inovadora que 
reduz ou elimina as pragas presentes 
nas culturas. Surge como uma alternati-
va aos produtos fitofarmacêuticos con-
vencionais. 
Numa altura, em que se assiste a uma 
crescente retirada de substâncias ativas 
do mercado, e também a um aumento 
da resistência por parte dos organismos 
presentes nas plantas a uma grande par-
te das substâncias ativas existentes no 
mercado, faz sentido, o aparecimento 
deste tipo de produtos.
Em 2021 fizeram-se inúmeros ensaios 
com Sempul. Procurou-se criar uma re-
lação com o produtor onde foi possível 
obter resultados muito positivos. Pos-
teriormente, fez-se o trabalho de divul-
gação junto dos revendedores, já com 
o produto a ser usado em campo. Com 
isto, criou-se uma rede de distribuição 
de Norte a Sul do País, bem como nos 
Açores e na Madeira. 
Neste ano de divulgação e de aprendiza-
gem, foi necessário conhecer e adaptar 
o Sempul às culturas mais sensíveis (cul-
turas hortícolas, plantas ornamentais, 
aromáticas e medicinais) em função das 
pragas a combater.

SEMPUL UMA APOSTA
COM FUTURO

A divulgação e aplicação do Sempul é 
todo um trabalho de acompanhamento 
onde se procura fazer sempre o melhor 
possível, e obter sempre a máxima efi-
cácia, salvaguardando a cultura em si. 
Permitindo assim, que o agricultor fique 
satisfeito com os resultados obtidos.
Com o Sempul estamos a chegar a ca-
deias de produção agrícola (da mesa ao 
campo) com o intuito de obter produtos 
livres de resíduos, contribuindo assim 
para um ambiente e uma população 
mais saudável. 
Desde a fruticultura, aos frutos verme-
lhos, à fileira horto-industrial, estamos 
a dar passos firmes e conscientes para 
podermos chegar cada vez mais longe e 

a mais clientes. 
Em culturas como no tomate em estufa, 
o Sempul foi uma lufada de ar fresco so-
bre uma praga - a Tuta absoluta – onde se 
obtiveram resultados muito animadores.
Há áreas que têm de ser trabalhadas, no-
meadamente o olival, a vinha, as culturas 
extensivas - como o tomate e a cenoura 
– onde já se obtiveram bons resultados 
na cochonilha algodão, na cigarrinha, na 
mosca branca e na psila.

Características do Sempul
Relativamente ao produto em si, o Sem-
pul está registado como uma ferramen-
ta líquida com uma ação física sobre um 
largo espetro de insetos (ácaros, afídeos, 

Concentrações recomendadas de Sempul (ml.) por cada 100 L de água
para um débito de 300 a 800 L de calda.

Prunóideas, pomóideas e citrinos: 0.1% a 0.15% - 100 a 150 ml /100 L de água

Outros frutos: maracujá; pera abacate; ananás e banana: 0.08% a 0.125% - 80 a 125 ml/100 L de água

Frutos Vermelhos: 0.07% a 0.15% - 70 a 150 ml/100 L de água

Hortícolas: 0.05% a 0.15% - 50 a 150 ml /100 L de água

Cucurbitáceas: 0.05% a 0.07% - 50 a 70 ml /100 L de água

Plantas ornamentais: (crisântemo/gerbera/…/cravo/rosa): 0.05% a 0.1% - 70 a 150 ml /100 L de água

Aromáticas e Alface (salsa/coentros/.../manjericão/hortelã): 0.03% a 0.04% - 30 a 40 ml/100 L de água
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mosca branca, psilídeos, cochonilha e tripes). 
Apresenta um pH de 5,9 e prefere soluções não alcalinas (pH 
inferior a 7).
O seu modo de ação, consiste na criação de uma pelicula re-
ticulada sobre o inseto, que não impede a planta de respirar, 
mas vai imobilizar o inseto e provocar-lhe a morte.
Por não ter efeito preventivo, tem de se incidir a aplicação 
diretamente sobre a praga, em finas gotículas (névoa).

Benefícios 
• Idêntica ou superior eficácia aos produtos 

fitofarmacêuticos tradicionais
• Ação rápida.
• Não deixa resíduos nas culturas.
• Atua sobre um largo espetro de pragas das culturas.
• Quando combinado, SemPul potência o efeito 

dos inseticidas tradicionais
• Não permite que as pragas ganhem resistência ao produto

Cuidados a ter em atenção
Deve-se aplicar em condições que permitam uma secagem 
rápida – dias soalheiros; inexistência de humidade sobre a 
planta a temperaturas (no momento da aplicação) da ordem 
dos 15ºC aos 25ºC.
Não aplicar em plantas jovens, e ter o cuidado de não aplicar 
durante a floração (exceto em frutos vermelhos e cucurbitá-
ceas onde não interfere com a floração).
Nunca aplique ao anoitecer, pois a solução aplicada não se-
cará rapidamente, o que será prejudicial para a planta.
Em culturas ao ar livre, não regar e verificar se não chove nas 
4-6 horas seguintes à aplicação.
Sempul é para ser aplicado sozinho. Uma vez que não mata 
os ovos, será mais indicado tratar ao aparecimento da pra-
ga. As únicas misturas compatíveis são com inseticidas, des-
de que estes não sejam emulsões em óleo. Quando combi-
nado, reduzir em 30% a concentração de SemPul.
Sempul não precisa de aderentes, molhantes ou adjuvantes 
na sua aplicação.

O que está a ser feito
Estamos a desenvolver uma página web dedicada exclusiva-
mente ao Sempul, para que quem pesquise o produto fique 
logo elucidado, de uma forma simples, das características 
inerentes ao mesmo.
Temos feito ensaios de campo, de novos produtos a intro-
duzir brevemente. Nomeadamente, soluções nutricionais à 
base de silício e outros micronutrientes, como indutor de 
resistências a doenças, pragas e, stress hídrico e oscilações 
térmicas para a planta. (Megis)
Também estamos a experimentar um produto inovador que 
funciona como atrativo de insetos polinizadores feito de 
óleos essenciais. (Biopolin)
E na área da apicultura vamos tentar introduzir uma solução 
que reduz a agressividade das abelhas quando estamos a 
desenvolver trabalhos nas colmeias. (Apimil)  

PRODUTO COM AÇÃO 
FÍSICA SOBRE UM LARGO 
ESPECTRO DE 
INSETOS QUE SE 
ALIMENTAM 
DE PLANTAS

Tem ação sobre:
- afídios
- ácaros
- cochonilha
- moscas branca
- psilídeo
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