Como inocular a soja:
uso do inoculante Legume Fix

1

Pese 15 kg de semente de soja e coloque
numa bacia

3

Numa sombra, misture cuidadosamente a
semente e o inoculante até que a semente
esteja uniformemente coberta pelo inoculante

2

Adicione à semente 75 g or 7 (colheres
de sopa) do inoculante Legume Fix. Não é
necessário aderente

4

Proteja a semente inoculada da radiação
solar, cobrindo a bacia com saco, papel
(exemplo jornal usado), pano e guarde na
sombra até ao plantio

BENEFÍCIOS DO INOCULANTE:
•
•
•
•

A inoculação garante boa nodulação.
Com boa nodulação a soja pode fixar nitrogénio.
Quanto mais nitrogénio é fixado, aumenta a produçao da soja. As culturas subsequentes ou consociadas com a soja também      
beneficiam do nitrogénio fixado.
Inoculantes são mais baratos do que os fertilizantes.

IMPORTANTE:
• 100g de Legume Fix é suficiente para inocular 25 kg de semente (0.5ha). Para quantidades pequenas de sementes, use uma colher de sopa cheia ou uma tampa de cocacola (5g) de inoculante por cada quilo de semente.
• O inoculante é específico à cultura. Não use, por exemplo, inoculante recomendado para feijões na soja.
• Inoculante contem organismos vivos, pelo que devem ser protegidos da radiação solar e do calor. Para tal, armazenar o pacote num local fresco (exemplo, no pote de
barro no local mais fresco dentro da casa).
• Os inoculantes perdem a sua efectividade quando armazenados em pacotes já abertos. Armazenar sempre em pacotes originais e usar o mais rápido possível uma vez
abertos.
• A inoculação deve ser feita no momento da sementeira.
• Use inoculantes dentro do prazo, uma vez que inoculantes perdem a qualidade após a data de validade.
• O legume fix tem a vantagem de poder ser usado por um período de 2 anos.

Legume fix não precisa de aderentes
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