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A nova tecnologia HC maximiza
os benefícios no tratamento de 
sementes industrial - TSI.

• Redução no volume de aplicação.
• Maior velocidade de secagem da semente tratada.
• Aumento da fluidez da semente tratada (corrimento dentro da semeadora).
• Menores desprendimentos dos produtos aplicados.
• Otimização do tempo operacional e da capacidade de trabalho das máquinas tratadoras.
• Maior capacidade de recepção de produtos na mistura a ser aplicada.
• Redução nos tamanhos das caixas.
• Redução de insumos para a fabricação (água, frascos, plástico, papelão, etc.).

A tecnologia do Rizoliq LLI marca um ponto de 
in�exão na inoculação, porque resolve uma 
problemática histórica desta prática: o tempo 
disponível para sustentar as bactérias vivas sobre 
a semente, condição indispensável para uma 
efetiva nodulação.

A semente pronta para usar permite baixar 
custos, simpli�ca a operação de semeadura e 
minimiza os riscos do tratamento a campo.

Esta técnica proporciona um cultivo com maior 
stand de plantas saudáveis com ótimo 
desenvolvimento radicular, para que a soja possa 
expressar todo seu potencial.

O Inoculante Longa Vida da Rizobacter permite o 
tratamento antecipado da semente junto a 
fungicidas e inseticidas de última geração e 
rompe com o paradigma o uso de inoculante 
no tratamento de sementes industrial - TSI.

Rizoliq LLI assim como todos os inoculantes da 
Rizobacter a base de Bradyrhizobium japonicum 
são formulados com as Semias 5079 e 5080.

VANTAGENS
É uma tecnologia de última geração 
microbiológica que assegura:

• Maior sobrevivência bacteriana sobre a 
semente de soja.

• Maior massa seca nodular.

• Melhor fixação biológica de Nitrogênio 
(FBN).

• Alta compatibilidade com os tratamentos 
de sementes empregados pelas companhias 
mais importantes do mercado.

• Tecnologia de pré-inoculação registrada no 
MAPA.

• Concentração 7 x 109 UFC/ml.

APRESENTAÇÃO
O produto é comercializado de forma 
individual, e em caixa contendo uma bexiga 
de 5L. 

DOSE

• 125mL para cada 50Kg de sementes de soja.

60O único inoculante do 
mercado com a  tecnologia de

60 dias de 
pré-inoculação


