
Proteção da Vinha contra as doenças do lenho

Biological Products for Agriculture

Condições de aplicação em vinha

• A Pulverização deve ser dirigida para as feridas da poda

• Dose : 200 g/ha

• Utilizar de uma quantidade de água suficiente que permita cobrir todas as feridas de poda

• Aplicar após a poda de inverno no estado de dormência dos gomos

• Temperatura igual ou superior ≥ 10 °C durante o dia

• Após aplicação deve seguir-se um período de 24 horas sem chuva e sem formação de geada

Características tecnicas

Antes da aplicação do Vintec, recomendamos que todo o equipamento para pulverização esteja devidamente limpo, sugerimos a lavagem do equipamento com PHYTNET®

• Composição : Tricoderma atroviride estirpe SC1 

• Formulação : granulos dispersíveis (WG)

• Pode ser usado em Agricultura Biológica

• Produto de origem natural de bio-controlo

• Sem classificação toxicológica

Usos autorizados Dose Nb appl
max/an

Vinhas
Esca, Black Dead Arm, 
Eutypiose

200 g/ha 2

Viveiros
Esca, Black Dead Arm 

200 g/hl 4
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Não congelar !

de 0 à 4°C

Pontos fortes
• Proteção da vinha : A estirpe SC1 coloniza rapidamente a madeira da videira

• Persistência durante o periodo de maior risco : A estirpe SC1 é extremamente competitiva

• Facil de aplicar: Não exige tecnicas de aplicação especiais e pode ser aplicado desde  

a poda até abrolhamento

Belchim Crop Protection  Portugal
Rua da Oliveira, 37-2º  |   3080-074 Figueira da Foz
Tel./fax 233109482   |   www.belchim.pt

Vinha viva com Vintec 

Não misturar VINTEC com fungicidas ácidos e hidroxidos, e produtos que ataquem a matéria orgânica
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O Alvo

Doenças do Lenho da Vinha : Esca / Black Dead Arm (BDA) / Eutipiose

As Doenças do Lenho são provocadas por um complexo de agentes patogénicos , como :

Phaeoacremonium aleophilum (Pal)  Phaeomoniella chlamydospora (Pch), 
Botryosphaeria spp. (Bot) Eutypa lata

Manchas nas folhas 
(forma lenta)

Sintomatologia

1 aplicação anual de 
VINTEC® após a poda 
ou 2 aplicações:  
a primeira logo após  
a poda e uma segunda 
passados 7 dias

Necroses na 
Madeira

Crise apóplectica
da Vinha

1 - Colonização da madeira, em especial das feridas
Os esporos da estirpe SC1 germinam em contacto com a água e instalam-se na madeira da videira. As feridas frescas são 
ricas em alguns açúcares como a celulose, favorecendo assim o desenvolvimento da Tricoderma atroviride SC1, esta 
estirpe desenvolve-se mais rapidamente do que os agentes patogénicos e impede-os de se desenvolverem na madeira 
da videira,

2 - Penetração na madeira
O micélio da estirpe SC1 penetra muito rapidamente nas feridas e desenvolve-se nos primeiros centimetros. A proteção 
da videira é assim aumentada pela presença predominante da Tricoderma atroviride SC1.

3 - Produção de enzimas lenhinolíticas
A estirpe SC1, depois de bem instalada, produz enzimas como celulases e proteases. Estas enzimas degradam os esporos e 
o micélio dos fungos na superficie da madeira da videira, reduzindo as infeções anuais causados pelos fungos associados às
doenças do lenho.

Modo de ação do TASC1

Proteção da vinha (dose 200 g/ha)

Os primeiros sintomas causados pela Eutipiose em vinhas já instaladas surgem durante a primavera nos 
lançamentos provenientes de braços ou troncos infetados, exibindo crescimento reduzido, entrenós 
uniformemente curtos, folhas pequenas e deformadas (crispadas), com necroses acastanhadas.

O risco de infeção de Esca / BDA começa no viveiro e continua nas vinha instaladas, especialmente após a poda.
Após a contaminação, os vasos condutores da videira ficam obstruídos, tornam-se necroticos. Os sintomas 
manifestam-se durante o período vegetativo, por vezes sobre toda a planta, outras vezes apenas sobre um ramo .

•

•

Pulverizador de dorso Com paineis de recuperação

Técnicas de aplicação

Pulverização convencional






 

Sem Vintec® Com Vintec®

As feridas da poda são uma porta de entrada ideal para a 
Esca/BDA/Eutipiose pois a cepa não cicatriza as feridas.

Aplicar o VINTEC 
A época ideal de aplicação do VINTEC® é imediatamente após a poda de forma a reduzir o periodo em 

que as feridas estão receptivas às infeções por patógéneos causadores das doenças do lenho. 

Para maximizar o efeito preventivo de proteção do VINTEC®, aplicar desde os primeiros anos após a 

plantação e aplicar todos os anos seguintes após a poda.

Cepas Mortas parcela sem Vintec

Todos os anos logo após a poda, aplicou-se  
VINTEC® e antes do abrilhamento dos gomos sobre 
as feridas da poda de forma a diminuir a receptividade 
aos patogéneos responsáveis pelas doenças do lenho. 
VINTEC® permite reduzir ao fim de alguns anos, a 
incidência da l’Esca ou du BDA.

Para maximizar a sua ação preventiva, deve aplicar-se o 
VINTEC® todos os anos logo após a poda.

Desde os primeiros anos de aplicação, VINTEC®  
contribui para uma redução significativa da mortalidade 
das cepas

Cepas mortas parcela 
tratada com VINTEC®

Resultados na Vinha : Redução das taxas de mortalidade das cepas

Proteção das feridas da poda

Composto por uma estirpe unica « SC1 »
de Tricoderma atroviride (TA) isolado a partir da madeira

Mortalidade das cepas 
(%) Ensaios Belchim 
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Leia sempre o rótulo antes de usar o produto, utilize sempre o equipamento de proteção individual recomendado
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