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ΠΡΟΪΟΝ: 

TORA 

Προέλευση: AGRICHEM Αυστραλίας 

Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM S.A. 

 

Εξειδικευμένο σκεύασμα που διεγείρει τη ριζοβολία, επηρεάζει τη συνολική παραγωγή και 

βελτιώνει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους. 

 

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ TORA 

 Βελτιώνει τη ριζοβολία. 

 Μεγιστοποιεί την φωτοσύνθεση, την παραγωγή σακχάρων. 

 Ενισχύει την πρωιμότητα. 

 Περιορίζει το περιβαλλοντικό στρες. 

 Ενισχύει την ικανότητα μεταφύτευσης. 

 Επιταχύνει τις μεταβολικές διαδικασίες. 

 Αυξάνει την παραγωγή. 

 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Στάγδην άρδρευση: 500κ.εκ. – 1λ./στρ. Το έδαφος πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατεργασμένο 

και στο ρώγο του. Πρέπει να ακολουθήσει πότισμα με αρκετό νερό ώστε να ενσωματωθεί το 

προϊόν στο έδαφος. Εφαρμόζεται και με ράντισμα στη ζώνη της ρίζας και ακολουθεί πότισμα 

για να φτάσει το σκεύασμα στην περιοχή της ριζόσφαιρας. 

Δενδροκομία: Συνιστώνται 3 επεμβάσεις σε δόση 0,5 λ./στρ. από την άνθηση μέχρι 20 ημέρες 

πριν τη συγκομιδή. 

Κηπευτικά: Εφαρμόζεται σε δόση 1 λ./στρ. μετά την μεταφύτευση και σε δοσολογία 0,5 

λ./στρ., 2 φορές μέσα στην καλλιεργητική περίοδο. Φυτώρια 1-2 εφαρμογές σε δόση 0,5-1 

λ./στρ. Σε αλκαλικά εδάφη μπορεί να εφαρμοστεί σε δόση μέχρι 2 λ./στρ. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:  
 Περιέχει έναν μοναδικό συνδυασμό φυτοδιεγερτικών οργανικών ενώσεων. 

 Προάγει την φυσική διέγερση των βιολογικών διεργασιών των φυτών. 

 Ενισχύει τον οργανικό άνθρακα του εδάφους. 

 Μεγιστοποιεί την απορρόφηση των δεσμευτικών θρεπτικών στοιχείων στην περιοχή 

της ριζόσφαιρας. 

 Βελτιώνει τη δραστηριότητα της ωφέλιμης μικροβιακής χλωρίδας. 

 Εξασφαλίζει την καλύτερη κατανομή της εδαφικής υγρασίας. 

 Εύκολο για εφαρμογή με στάγδην άρδευση. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρήστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε 

το προϊόν από την έκθεση στον ήλιο και πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες. Σε αυτές τις 

συνθήκες διατηρείται σταθερό τουλάχιστον για 3 χρόνια. 

 
 



TORA    
 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Πριν την εφαρμογή κάντε δοκιμές 

συνδυαστικότητας με μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη 

θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια και την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε 

ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι εφαρμογές συστήνεται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το 

απόγευμα. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο 

σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του 

αγοραστή. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 


