
RizoLiq TOP é um inoculante formulado em meio estéril, que contém Bactérias Fixadoras de 
Nitrogênio da espécie Bradyrhizobium japonicum, estirpes SEMIA 5079 e SEMIA 5080, 
recomendadas para todas as variedades de soja.
 
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: Bradyrhizobium japonicum (SEMIA 5079 e SEMIA 
5080); Fosfato Dipotássico; Sulfato de Magnésio; Cloreto de Sódio; Nitrato de Potássio; Fosfato 
Diamônico; Cloreto Férrico; Sulfato de Manganês; Glicerina; Extrato de levedura; Água 
Destilada CSP. Densidade: 1 g/mL.Naturaleza física: Líquido.

DOSE RECOMENDADA: Utilizar 100 mL para cada 50 kg de sementes. Esta embalagem 
contém 20 doses e permite o tratamento de até 1000 kg de sementes de soja. Em áreas de 
primeiro ano de cultivo de Soja, a pesquisa recomenda o uso do dobro da dose, no caso, 
utilizar 200 mL para cada 50 kg de sementes de soja.

MODO DE APLICAÇÃO:
1. Agitar o produto antes de abrir a embalagem;
2. No processo de tratamento de sementes, o inoculante deve sempre ser o último produto a 
ser aplicado, fazendo a cobertura �nal das sementes;
3. Este produto foi desenvolvido para ter a máxima e�ciência com o uso de máquinas 
especí�cas para tratamento de sementes, garantindo uma cobertura mais uniforme;
4. Caso faça o tratamento utilizando outro método, como a betoneira, a aplicação deve ser feita 
de maneira que a distribuição do produto sobre as sementes seja a mais uniforme possível;
5. Terminado o tratamento, manter as sementes abrigadas do sol, em local ventilado e fresco;
6. As sementes devem estar secas antes de serem colocadas na caixa da plantadeira;

PRECAUÇÕES:
- Utilizar o produto antes da data de vencimento.
- Sempre faça o tratamento e manipule este produto em local fresco e à sombra.
- Utilizar todo o conteúdo do produto após a abertura da embalagem.
- Sempre faça o plantio em solos com umidade ideal.
- Caso as sementes necessitem ser tratadas com agroquímicos, utilize somente produtos 
compatíveis, recomendados pela pesquisa.

ARMAZENAMENTO:
- Armazene o produto em ambientes frescos, ventilados e à sombra.
- Não expor o produto a mudanças bruscas de temperatura e ao sol direto.
- Este produto não precisa ser armazenado ou transportado em caixas térmicas.
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