
Autorizado em modo de produção
biológico

Resistente a tratamentos químicos e a
condições climáticas adversas

Fácil aplicação

Rápida instalação

Máxima protecção contra feridas

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.  Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Fungicida para
o controlo da Esca
e de doenças
do Lenho.

Trichoderma asperellum
+ 

Trichoderma gamsii



Fungicida

 

Porquê duas estirpes?›

T. gamsii

T. asperellum

TM

Ensaio de eficácia na Vinha

Localização: Tirgo (La Rioja)

Cultura: Vinha vinícola

Variedade: Tempranillo

Densidade de 
plantação:  3200 plantas/Ha

Ano de plantação:  1999
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Ensaio de eficácia na Vinha

Localização: Villarrobledo 
 (Albacete)

Cultura: Vinha vinícola

Variedade: Cabernet-Sauvignon

Densidade  
plantação:  2.666 pl./Ha.

Ano de plantação:  1996
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Máxima protecçao
face a n�as infecçoes

 

Protecçao da vinha
desde a prime�a aplicaçao

 

TM

TM

As doenças do lenho da videira são causadas por um 
grande complexo de fungos. Essas doenças produzem 
a decadência da planta, o que acarreta grandes perdas 
na quantidade e qualidade da colheita.
Blindar é um fungicida autorizado em modo de produção 
bioloógico com acção preventiva à base de 2 estirpes de 
Trichoderma: Trichoderma Gamsii e Trichoderma 
Asperellum.
A existência das duas estirpes facilitam a instalação nas 
feridas, criando uma barreira física e biológica que 
impede a infecção da planta por patógenos.

Maior eficácia. Sistema de interação com o
patogéneo mais relevante.

Maior resistência em diferentes condições
ambientais.

Como aplicar Bindar?›

24 horas antes da aplicação

1 kg de Blindar® / 10 Litros de água 
a uma temperatura >10°C

Pré-germinação de esporos

Realizar sempre a Pré-germinação de esporos

Doses e modos de aplicação›

Aplicar 1 Kg/ha

Realizar uma aplicação depois da poda

Rápida instalação
Menos de 6 horas com temperatura > 10°C
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