
Torcha® adubo foliar, é a última geração de bio estimulação 
vegetal, que te dá os seguintes benefícios:

O BRILHO DO TEU OLIVAL
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Melhor
abrolhamento

Melhor floração Melhor vingamento
e peso do fruto

Maior produção
de azeite
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As plantas sintetizam os seus próprios aminoácidos a partir 
do azoto inorgânico, mas é um processo que implica um gasto 
de energia importante por parte da planta e, nos momentos 
de maior necessidade, ou de algum tipo de stress, a sua 
síntese pode não cobrir todas as necessidades da planta e 
isso poderá causar impacto nestes processos vitais que 
acabarão tendo repercussões no seu crescimento, 
abrolhamento, floração e produção.

Em situações de stress, o contributo directo de aminoácidos 
de rápida absorção, como Torcha®, tanto por via foliar como 
radicular, e a sua utilização directa por parte das plantas 
permite-lhes poder destinar essa energia para realizar outros 
processos fisiológicos focados em melhorar a sua produção.

O fornecimento de aminoácidos, como Torcha®, contribuem 
para manter um estado nutricional equilibrado dentro da 
planta, o que se repercute numa melhoria da capacidade 
vegetativa, floração, vingamento, retenção do fruto e 
maturação adequada, potenciando produções óptimas tanto 
em quantidade como em qualidade. Torcha®, com a sua 
composição estudada e equilibrada, ajudará a planta em 
todos estes processos.

Torcha®, com a sua composição, contribuirá para optimizar o 
funcionamento das plantas em todos estes processos:

Principais características

Vantagens

Aplicações e modo de emprego

• Desenvolvimento radicular.
• Síntese de fito hormonas.
• Osmorregulação.
• Abertura estomática.
• Síntese de clorofila.
• Potenciando a fotossíntese.
• Gestão das reservas de azoto.
• Aumentando a capacidade 

complexante de alguns nutrientes.
• Aumentando a floração.
• Aumentando a taxa de 

germinação do pólen.
• Perdendo menos frutos.
• Aumentando a colheita.
• Melhorando o sabor.
• Melhorando a cor.
• Melhorando os aromas.
• Potenciando a síntese de 

antioxidantes.
• Aumentando a resistência a 

situações adversas.

• Aminoácidos livres: 10%
• Azoto total: 6%
• Azoto orgânico: 6%
• Matéria orgânica: 40%
• Carbono orgânico: 26%
• pH: 5,5
• Embalagens: 5 litros e 20 litros.

Composição:

Início do
abrolhamento

TRATAMENTOS
RECOMENDADOS

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OLIVAL

DOSES

Floração

Azeitona
Tamanho de ervilha

Maturação,
Tratamento de Outono

• Alto conteúdo em matéria orgânica.
• Elevada percentagem de todos os aminoácidos 

livres essenciais para as plantas.
• Equilibrada relação de aminoácidos e peptídeos 

de rápida assimilação. 
• Alto conteúdo em azoto proteico facilmente 

assimilável pelas culturas.
• Matérias-primas seleccionadas.
  Não contém sais nem metais pesados.

Torcha® pode aplicar-se como nutriente biológico e 
estimulante da vegetação em todo o tipo de culturas: oliveira, 
hortícolas, citrinos, pomóideas, prunóideas, vinha, batata, 
beterraba, cereais, milho, amendoal e ornamentais.

• Rápida absorção e translocação.
• Estimula o crescimento das culturas.
• Facilita a recuperação da cultura em condições 

de stress.
• Melhora a absorção de correctores de carências.

FERTIRRIGAÇÃO
Dose: 8-12 litros/ha cada 7-15 
dias ou repartindo esta dose em 
2-3 aplicações com intervalos de 
7 dias.

APLICAÇÃO FOLIAR
Dose: 200-300 cc/100 litros 
(2-3 litros/ha para um volume 
de 1000 litros)
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Com o objectivo de evitar riscos para as pessoas e o meio ambiente, antes de 
aplicar um produto Fitossanitário leia atentamente o rótulo e siga estritamente 
as instruções de utilização.


