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Product presentatie

Werkzame stof Trichoderma atroviride SC1

Formulering WG

Concentratie 10^13 sporen/kg* 

Werkwijze
BM02 : biological with multiple modes of action 
(FRAC)

Oorsprong Plantaardig

Gewassen Druiven, boomkwekerij, tomaten, later meer

Te bestrijden organisme
GTD: ESCA, BDA en Eutypiosis
Botrytis

Dosering
Druiven: 0,2kg/ha
Tomaat: 10g/100l

Toegelaten in de biologische teelt

• SC1 groeit specifiek in 
plantweefsel

• Formulering bevat voeding

*sporen = colony forming unit (CFU)

Geconcentreerde
formulering



Trichoderma atroviride SC1 is gevonden in een dode hazelnoottak 

en groeit zeer goed op houterige weefsels

Er bestaan vele soorten en stammen Trichoderma : 

atroviride SC1 is er slechts één van

ElkeTrichoderma soort/stam heeft verschillende 

karakteristieken (ontwikkeling, kolonisatie, …)

De meeste zijn ontwikkeld en geïsoleerd uit bodemflora
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→ De stam SC1 van Trichoderma atroviride heeft een
natuurlijke affiniteit om hout te koloniseren

Origine
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5-10 gram per 100 liter spuiten. Max 0,2 kg ha

Interval minimaal 7 dagen

Voorkeur bij een wat hogere RV en temperatuur voor een snelle kolonisatie op het 
gewas

Niet in combinatie met strobi’s of triazolen.

Bij voorkeur minimaal 5 dagen wachten met chemie na toepassing Vintec

Bewaren van Vintec: minimaal houdbaar bij 4 graden: 2 jaar.Bij 15 graden is het 6 
maanden houdbaar en bij kamertemperatuur enkele weken.

Verpakt per 50 gram in een afsluitbare verpakking
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Toepassing en dosering Sierteeltgewassen



• Een uitdrogend effect => botrytis kan niet sporuleren, verspreiding reduceert
hierdoor

• Verhoging PH waarde => door botrytis geproduceerde zuren worden afgebroken

• “Boost” Effect => Gewas behandeld met Vintec lijkt meer vitaal, donkerder blad 
en meer en groener gewas

• Effectief op  => de gehele plant, niet alleen op wonden
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Aanvullend:
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Werking op schimmels

Vintec’s werkzame stof is stam SC1 van Trichoderma
atroviride.

FRAC classificatie is BM02 : organisme met meerdere
werkingsmechanismen. 
✓ SC1 heeft zeker 4 werkingsmechanismen.
✓ Geeft meer zekerheid voor goede werking.
✓ Vintec kan gebruikt worden samen met diverse 

chemische gewasbeschermingsmiddelen.
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Antibiose
- Enzymen vernietigen sporen en 

mycelium van het pathogeen
- Remt groei van het pathogeen

3

Antagonisme
Competitie op plaats en 
voedingsstoffen dankzij snelle
groei van SC1

Mycoparasitering
Vintec parasiteert het pathogeen

Verlaagt ziekte
symptomen
Vintec “eet” de omgeving schoon

op het blad waardoor er geen
voedingsstoffen voor

pathogenen overblijven



Na kolonisatie, voorkomt SC1 de ontwikkeling en groei van botrytis in 

de gekoloniseerde omgeving

antibiosis

Assessment 5 days after 
botrytis inoculation

Untreated

Preventive Early preventive Curative



Vintec is veilig voor bestuivers

Trichodermas groeien niet op bijen
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Veilig voor bestuivers



Zowel de temperatuur als de PH van water hebben geen negatieve invloed op de sporenvitaliteit en myceliumgroei
van TASC1. Daarom zijn er geen specifieke eisen noodzakelijk.

in the tank => mixen en spuiten

Vintec mengbaar in koud water 5°C

Sporen vitaliteit bij diverse 
temperaturen

Water pH tussen 3 en 10 geeft geen negatief effect 
op Vintec

Vintec groei bij diverse PH’s (3 to 
10)

Is eenvoudiger toe te
passen dan vele chemische

producten



Tankmix toepassing



Meer informatie: www.CertisBelchim.nl


