


O Rizomicro CoMo é um fertilizante que 
possui em sua formulação química 
Molibdênio (Mo) e Cobalto (Co), essenciais 
para os micro-organismos para que haja 
maior �xação biológica de Nitrogênio 
(FBN).

A utilização de fertilizantes e adubos, a 
nutrição balanceada dos cultivos é 
fundamental para obtenção de produtos, 
em quantidade e qualidade adequadas, 

em sistemas de produção sustentáveis. 
Manter a disponibilidade de nutrientes 

é uma condição necessária, que 
favorece o crescimento e o 

desenvolvimento normal tanto 
em cultivos de grãos quanto de 

forragens.

O efeito do Cobalto (Co) na soja é 
essencial para bactérias �xadoras de 
Nitrogênio do ar e para a síntese da 
Cobamida, que funciona como ativadora 
de enzimas importantes, que catalizam 
reações bioquímicas em culturas de 
bactérias �xadoras de N2 presentes nos 
nódulos das leguminosas. 

A Cobamida (vitamina B12), que participa 
dos passos metabólicos para a formação 
da leghemoglobina, cuja a�nidade com o 
oxigênio é elevada, e regula sua 
concentração nos nódulos e impede a 
inativação da enzima nitrogenase. Fonte: 
www.embrapa.gov.br

O Mobdilenio (Mo) é necessário para a 
síntese e ativação (funcionamento) da 
redutase do nitrato, uma enzima que reduz 
o nitrato na planta. É exigido para a �xação 
biológica de Nitrogênio (FBN) pelas 
bactérias que vivem nos nódulos das 
raízes das leguminosas, precursor na 
formação da enzima Nitrogenase, 
responsável pela quebra do N atmosférico.

A nutrição começa antes da 
semeadura. Garanta a máxima 
eficiência em fixação de Nitrogênio 
utilizando o Rizomicro CoMo com 
inoculantes Rizobacter

Principais características e benefícios do Rizomicro CoMo:

• Produto estabilizado

• Formulação com pH neutro

• Alta concentração de Co e Mo

• Tratamento de Sementes e Foliar

• Validade de 3 anos

• Maior �xação biológica de Nitrogênio (FBN)

• Maior produtividade

• Menor custo de aplicação

• Flexibilidade de utilização

• Produto testado e aprovado em conjunto com inoculante

• Produto testado e aprovado em pré-tratamento com agroquímicos
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