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Com a vindima a decorrer, a Bacalhôa Vinhos de Por-
tugal estima que 2020 se saldará como um ano vitivi-
nícola de produção média-alta e potencial para obter 
vinhos de boa qualidade, revela João Canhoto, Diretor 
de Viticultura desta empresa que detém 1.200 hecta-
res de vinhas em Portugal, 500 hectares dos quais na 
Península de Setúbal.
A vindima é o resultado de um ano de trabalho a cui-
dar das vinhas, desde a poda, à desponta, fertilização, 
rega e controlo de pragas e doenças. A qualidade e 
quantidade da uva são potenciadas, entre outros fa-
tores, por uma boa fertilização e rega das videiras.
 A Bacalhoa trabalha há mais de 12 anos com a gama 
de fertilizantes da Tecniferti, fabricante nacional pio-
neiro no desenvolvimento de adubos líquidos em 
Portugal. «Uma das gamas que usamos nas nossas vi-
nhas com resultados muito positivos é o Humigel Plus. 
Este produto forma um biofilme à volta da parra e dos 
bagos, ajudando a proteger a vinha das variações de 
temperatura. Também funciona como aderente dos 
produtos fitofarmacêuticos, aumentando a sua eficá-
cia», explica João Canhoto.
Na campanha vitícola 2019-2020 a Bacalhôa Vinhos 
aplicou cerca 500 toneladas de fertilizantes das vá-
rias gamas Tecniferti nas suas vinhas, distribuídas por 
40 quintas, em sete regiões do país. «Gostamos dos 
produtos da Tecniferti e, além disso, em primeiro lugar 
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VEJA O VÍDEO:  https://youtu.be/lzVwvP_lask

optamos sempre por ter como fornecedores empre-
sas portuguesas, quando elas merecem», remata o Di-
retor de Viticultura da Bacalhôa.

Sobre a TECNIFERTI
A TECNIFERTI, S.A. dedica-se à produção e comer-
cialização de fertilizantes líquidos, uma solução sim-
ples e inovadora para a agricultura nacional e interna-
cional. A TECNIFERTI, S.A. é uma PME nacional com 
sede em Leiria e unidade produtiva na Zona Industrial 
de Muge. https://www.tecniferti.com

Sobre a BACALHÔA VINHOS 
A Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A., uma das maio-
res e mais inovadoras empresas vinícolas em Portugal, 
desenvolveu ao longo dos anos uma vasta gama de 
vinhos que lhe granjeou uma sólida reputação e a pre-
ferência de consumidores nacionais e internacionais. 
Presente em 7 regiões vitícolas portuguesas, com um 
total de 1200ha de vinhas, 40 quintas, 40 castas di-
ferentes e 4 centros vínicos (adegas), a empresa dis-
tingue-se no mercado pela sua dimensão e pela alta 
percentagem de produção própria. 
https://www.bacalhoa.pt/

«Uma das gamas da Tecniferti que usamos nas nossas vinhas com resultados muito positivos é o Humigel Plus», 
João Canhoto, Diretor de Viticultura Bacalhôa Vinhos.
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