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Verlaagt ziektesymptomen
Vintec “eet” de omgeving
schoon op het blad
waardoor er geen
voedingsstoffen voor
pathogenen overblijven.
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Antagonisme
Competitie om plaats en
voedingsstoffen dankzij
snelle groei van SC1

tec is er minimaal een temperatuur van
10°C gedurende 5 uur nodig. Toepassen
bij lagere temperatuur is mogelijk, maar
vertraagt de groei van Vintec. Vermijd
vorst of neerslag binnen 24 uur na toe-
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passing, latere vorst of neerslag is geen
Antibiose
- Enzymen breken sporen
en mycelium van het
pathogeen af
- Remt groei van het
pathogeen

Mycoparasitering
Vintec parasiteert het
pathogeen.

probleem.

Vintec® (150 g/kg Trichoderma atroviride stam SC1,
15689 N) is een product van BI-PA N.V.
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