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Ficha Técnica de Produto: TRICHOSYM BIO 

Referência: FT-00364 

 

COMPOSIÇÃO  

       

Trichoderma harzianum, estirpe T78      5,0 x 1011 u.f.c./l 

 

 

CLASSIFICAÇÃO  

 

Biofertilizante à base de microrganismos não micorrízicos 

 

Produto RESÍDUO ZERO 

 

 

PROPRIEDADES 

 

O TrichoSym Bio é um estimulante biológico desenvolvido em meio líquido, estável à temperatura ambiente 

e altamente eficaz. Além disso, pode ser aplicado a várias culturas hortícolas no solo, como acelga, alho, 

alcachofra, aipo, beringela, brócolo, abobrinha, cebola, cogumelos, couve, couve-flor, endívia, espargos 

brancos e verdes, espinafre, morango, ervilha, fava, erva-doce, feijão-verde, alface, melão, batatas, pepino, 

pepino, salsa, pimento, pimentão, alho-francês, rabanete, rábano, romanesco, melancia, tomate, tomate de 

indústria, cenoura, etc. 

O uso do TrichoSym Bio permite aumentar os parâmetros de vigor da cultura, o rendimento da produção e 

diminuir a contribuição externa dos fertilizantes, pois favorece a absorção dos nutrientes naturalmente 

presentes no solo e serve de antagonista natural de vários fungos fitopatogénicos que afectam diversas 

culturas como a Botrytis, Fusarium e Penicillium sp. 

 

 

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO  

 

O TrichoSym Bio é recomendado para todas as culturas hortícolas no solo. O TrichoSym Bio pode ser 

aplicado através do sistema de rega, incluindo rega localizada gota-a-gota. 

 

Aplicar 2 l/ha entre 5 e 10 dias após o transplante. 

 

Recomenda-se aplicar 10 dias antes ou após a inoculação de fungos micorrízicos para evitar a competição. 

O uso conjunto com outros produtos, como fertilizantes ou produtos fitofarmacêuticos, não é recomendado. 
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OBSERVAÇÕES  

 

Não se recomenda o uso conjunto com outros produtos como fertilizantes ou fitossanitários. Garanta a 

eliminação completa dos resíduos de pesticidas ou fertilizantes do sistema de rega antes de usar o 

TrichoSym Bio, por forma a evitar contaminação cruzada e possível perda de eficácia. Garanta uma limpeza 

completa do sistema após o uso. 

 

Não possui prazo de segurança já que se trata de um produto RESIDUO ZERO. 

Aplicar sob assessoria técnica agronómica.  

 

O produto mantém-se estável em condições normais de armazenamento por um período mínimo de 12 

meses. 

 

Mantenha o recipiente bem fechado.  

Armazenar em local fresco e seco na embalagem original.  

Armazenar à temperatura ambiente. Por períodos prolongados, recomenda-se armazenar a 4ºC. 

Não submeter a temperaturas superiores a 35ºC. 

 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. 

P280 Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. 

P391 Recolher o produto derramado. 

 

Contém microrganismos. Pode causar reacções de sensibilização. Recomenda-se o uso de equipamento 

de protecção respiratória (respirador descartável ou máscara de filtro, pelo menos norma EN 149 FFP3 ou 

equivalente) ao manusear a preparação ou aplicar o produto. 


