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Ficha técnica 
Vintec® 

 

Grânulos dispersíveis em água (WG) contendo 1*1013 CFU/kg 

(unidades formadoras de colónias) de Trichoderma atroviridica SC1. 

.Um fungicida de bio-controlo para proteger as videiras contra os patógeneos da Esca, 

Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum e Eutipiose (Eutypa lata) 

para o uso durante o processo de viveiro e em vinha instalada. 

Autorização de Venda N°1087, concedida pela DGAV 

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL. 
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR 
AS INSTRUCÕES DE UTILIZAÇÃO. 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANCAS. 
LER O RÓTULO ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO. 
MICRORGANISMOS TEM O POTENCIAL DE PROVOCAR REAÇÕES DE 

SENSIBILIZAÇÃO. 

 
Conteúdo: embalagens de 50 gr.  

Autorizado: 

 

Bi-PA NV/SA       
Technologielaan 7 

B-1840 Londerzeel (Belgium) 
Tel +32(0) 52 30 76 99 

Fax +32(0) 52 30 11 35 
www.Bi-pa.com 
® Registered trademark of Bi-PA N.V/S.A. 
 

 
Distribuído em Portugal: 
Belchim Crop Protection Portugal, Unipessoal, Lda 
Rua da Oliveira, 37, 2° 
3080-074 Figueira da Foz 
Tef. 233 109 482 
www.belchim.pt  

file://///BELOfs1/DATA/BIPA/REGULATORY/active%20ingredient/Trichoderma%20atroviride%20SC1/dossier%20preparation/zonal%20dRR/Administrative%20docs/Label/www.Bi-pa.com
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

FUNGICIDA BIOLÓGICO para uso em videiras 

 

Para a utilização em vinha instalada 

 

PORMENORES DE APLICAÇÃO 

VINTEC® tem de ser aplicado sobre as feridas de poda durante o período de dormência de inverno, após a 

poda (fase de botão dormente). Aplicar nos dias ou semanas após a poda, logo que a temperatura atinga 10 

° C durante um mínimo de 5 horas com uma humidade relativa superior a 70%. 

Para um resultado óptimo, garantir que a aplicação é seguida de um período de 48 horas sem chuva ou 

geada. 

VINTEC® pode ser aplicado utilizando equipamento convencional para pulverização adaptado para aplicar 

sobre as feridas de poda (equipamento pulverizador portátil ou equipamento de pulverização com ou sem 

os painéis laterais para a recolha e reciclagem do excesso de líquido). Em todos os casos, o tratamento deve 

ser feito em cada lado da linha da cultura. Usar uma quantidade de água suficiente para cobrir todas as 

feridas de poda sem exceder o ponto de escorrimento. 

VINTEC® é mais eficaz quando usado em combinação com medidas profilácticas culturais (qualidade das 

mudas e porta-enxertos, qualidade do enxerto, tipo, período e qualidade de poda, limitação de inóculo no 

campo através da eliminação de madeiras de videira morta…). VINTEC® pode ser aplicada durante a sangria 

(choro) das feridas de poda. 

Para a utilização como tratamento por imersão e encharcamento em viveiro 
 

 

Cultura Dose registada 
Nº de 

tratamentos 

Época de 

aplicação 

Videira (viveiro): 

Porta-enxertos e 

mudas 

200 g/hL 1 - 4 

Durante o 

processo em 

viveiro 

 

 

Cultura Dose 
Volume 

de Calda 

Nº de 

tratamentos 

Período de 

Aplicação 

Vinha 200 g/ha 
100 – 200 

L/ha 
1 - 2 

Após a poda, 

no período de 

dormência de 

inverno 
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Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti Venenos 

Telef: 808 250 143 

 

PORMENORES DE APLICAÇÃO 

 

Época de Aplicação Tipo de 

tratamento 

Duração do 

Tratamento 

Aconselhamento 

Após a preparação dos 

porta-enxertos e plantas 

já enxertadas (mudas) e 

antes do 

armazenamento em frio 

Imersão de porta-

enxertos e plantas 

já enxertadas 

Min. 3 horas Recomendada (Pode ser 

evitada quando o material é 

imediatamente reidratado sem 

armazenamento em frio) 

Durante a reidratação e 

antes da enxertia 

Imersão de porta-

enxertos e plantas 

já enxertadas 

5 a 12 horas, em 

função da 

sanidade da 

madeira  

Recomendada 

Durante a 

estratificação 

Irrigação de 

plantas 

enxertadas 

 Recomendada 

Antes da transplantação Imersão das 

extremidades da 

planta 

1 dia Recomendada (Vintec® pode 

ser misturado com hormonas 

de enraizamento e micorrízas  

 

Antes de utilizar este produto, leia o rótulo com atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINTEC® 

Contém 1*1013 CFU/kg de Trichoderma atrovirídica SC1 

Grânulos dispersíveis  em água (WG) 

 

Os microrganismos podem ter o potencial para provocar reações de sensibilidade. 

 

Os microrganismos podem ter o potencial para provocar reacções de sensibilidade. 
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MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Cumprir com os usos, doses, condições e precauções especiais de utilização mencionadas no rótulo deste 
produto que foram determinadas com base nas características do produto e aplicações para as quais se 
recomenda. 

Proteção do Operador 

VINTEC® contém Trichoderma atrovirídica SC1. Os microrganismos podem ter o potencial para provocar 
reações de sensibilidade. 
O operador deve usar luvas e óculos de proteção ao manusear o produto. 

Durante o armazenamento 

• Guardar o produto apenas no recipiente original. Os recipientes devem ser armazenados num local 

refrigerado e livre de humidade. O local deve ser bem ventilado. Manter afastado de alimentos, bebidas 

e alimentos para animais. 

 

Temperatura de 

armazenamento 

Validade 

4°C 24 meses 

20°C 6 meses  

 

• VINTEC® contém organismos vivos. A vida de prateleira de VINTEC®, por conseguinte, depende da 

temperatura de armazenamento: 

• Não expor o VINTEC® à luz solar directa prolongada. Não deve ser armazenado a temperaturas acima 

de 20 ° C. 

• Não guardar em locais húmidos. 

• As embalagens que tenham sido abertas, deverão ser armazenadas no frigorífico por um período 

máximo de 1 mês. 

 

Durante a preparação da solução de pulverização e durante a aplicação 
• Usar vestuário e luvas de proteção adequados. 
• Em caso de contacto com os olhos ou pele, lave imediatamente com água abundante e consulte um 
especialista. 
• Não respirar os vapores ou névoa de pulverização. 

 

Proteção Ambiental 

• Não contaminar as águas superficiais ou condutas de água. 

Após a aplicação 

• Retirar a roupa contaminada e lavar antes de reutilizar. 

• Após a aplicação, limpe o interior do tanque com água limpa. Não é necessária a utilização de agentes 

de limpeza especiais. 

• As embalagens vazias devem ser eliminadas através de um serviço de recolha especializado. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

VINTEC® é um fungicida de bio-controlo para a protecção de videiras contra os agentes patogénicos 

Phaeomoniella chlamydospora,  Phaeoacremonium aleophilum e Eutipiose (Eutypa lata) associados à doença 

de lenho da Esca. 

O produto pode ser utilizado na agricultura convencional e biológica. 
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DOSE 

Para a utilização em vinha instalada 

Aplicar VINTEC® a uma dose de 200 g/ha após a poda de Inverno durante período de dormência. O volume 

de água aplicada deve ser entre 100 e 200 l/ha. 

 

Para a utilização como tratamento por imersão e encharcamento em viveiro 

Aplicar VINTEC® a uma dose de 200 g/hl durante o processo de viveiro. 
VINTEC® pode ser aplicado em diferentes momentos durante este mesmo processo. 

 

COMPATIBILIDADE 

Não misture VINTEC® com outros produtos fitofarmacêuticos. VINTEC® não é compatível com ácidos, 
fungicidas e hidróxidos, e produtos que atacam o material biológico. 
No entanto Vintec ® pode ser misturado com hormonas de enraizamento, Micorrizas e Bacillus spp. 
Para outros produtos fitofarmacêuticos, entre em contacto com a Belchim Crop Protection nv / sa  
 
MISTURA E PULVERIZAÇÃO 

Os Equipamentos de aplicação para o VINTEC® devem ser cuidadosamente limpos antes do respectivo uso 

por meio de produtos tal como o Phytnet. Devem ser cuidadosamente lavados com água limpa. Os resíduos 

de produtos utilizados antes da aplicação de VINTEC® podem ter um efeito nefasto sobre a sobrevivência do 

microorganismo Trichoderma atroviridica SC1. 

Não é recomendado o uso de água contendo substâncias desinfectantes. 

Encher parcialmente o depósito com água, executar o sistema de agitação, adicionar-se lentamente a dose 

necessária de VINTEC® para o tanque parcialmente cheio. Acabar de encher o reservatório com água e 

manter a agitação até ao final da aplicação. Recomenda-se uma temperatura da água entre 7 e 15 ° C. 

A solução de pulverização deve ser aplicada no mesmo dia em que é preparada. 

 

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO E DO DEPÓSITO 

Durante a utilização do produto, lavar o recipiente e colocar a água de lavagem no tanque de pulverização. 

Para eliminar o produto não utilizado, entre em contacto com a empresa autorizada de recolha e eliminação 

de produtos perigosos. 

Não reutilizar o recipiente vazio. Elimine as embalagens vazias através da recolha organizada por um serviço 

de coleta específico. 

SPPT3 A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu 

conteudo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser 

entregues num centro de recepção Valorfito. 
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Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora 

do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei. 

 

 

GARANTIA 

O vendedor não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, relativamente ao uso do produto além do 

que está indicado no rótulo. O comprador e o respectivo aplicador assumem todo e qualquer risco associado 

ao uso e / ou manipulação e / ou o armazenamento deste produto caso estes sejam realizados 

contrariamente às instruções contidas no rótulo. 

A origem do VINTEC® é o resultado da pesquisa realizada pela Fondazione Edmund Mach e Trentino Sviluppo. 
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