
Langdurige bescherming tegen Phytophthora

FUNGICIDE

Zorvec Enicade® 

Zorvec EndaviaTM



... toont een superieure efficiëntie op zowel blad- als stengelphytophthora. 

... wordt toegepast aan 150 ml/ha + partner, vier behandelingen per 
   teeltseizoen.

... behoort tot een chemische familie die inwerkt op een nieuwe
   bindingsplaats (OSBP) die de vorming van celmembranen verhindert. 

... kent geen kruisresistentie met bestaande fungicides.

... bestrijdt alle Phytophthora-stammen, ook EU-36 en EU-37, de meest
   voorkomende stammen in België.

... beschermt langer waardoor het interval tussen behandelingen kan
   worden verlengd: klassiek interval + 3-4 dagen.

... is een translaminair fungicide met een sterke systemiciteit die ook de
   nieuwe bladeren beschermt.

... wordt toegepast tijdens de snelle groeifase om optimaal te profiteren
   van zijn opwaarste systemiciteit.

... is heel snel regenvast, binnen de 20 minuten na toepassing.

... is een unisite-fungicide.

Om de vorming van resistentie te vermijden, wordt Zorvec steeds preventief 
ingezet en in combinatie met een partner met een andere werkwijze zoals 
Gachinko, Reboot, Versilus.

ZORVEC ENICADE®: 
UNIEKE WERKWIJZE VOOR EEN PERFORMANTE BESTRIJDING

ZORVEC ENICADE® 

EIGENSCHAPPEN VAN ZORVEC 

Zorvec wordt zeer snel opgenomen 
in de waslaag van de plant en is 
daarmee het snelst regenvaste 
Phytophthoramiddel.

Zorvec is een translaminair fungicide 
met een sterke systemiciteit die ook 
de nieuwe bladeren beschermt. 

Zorvec beschermt langer, waardoor 
het interval tussen behandelingen kan 
worden verlengd: klassiek interval + 
3-4 dagen.
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Bezoek ons op Corteva.be

Bescherming van 
het blad (schaal 2-5)

Bescherming van 
de nieuwe groei

Bescherming
van de stengel

Preventieve 
werking Regenvastheid

Zorvec Enicade® 4,9* ++(+) ++(+) +++ +++

Zorvec EndaviaTM 4,9 ++(+) ++(+) +++ +++

Bron: Euroblight (www.euroblight.net)  * Zorvec Enicade® + partner

REFERENTIES IN DE MARKT OP PHYTOPHTHORA INFESTANS

Euroblight is een onafhankelijk 
Europees netwerk van 
wetenschappers en deskundigen 
die de fungiciden technisch gaan 
beoordelen.

Zorvec Enicade en Zorvec 
Endavia tonen beiden een 
excellente werking op zowel 
blad- als stengelphytophthora en 
beschermen daarnaast ook de 
nieuwe bladeren. 

Deze twee middelen kennen 
een zeer goede regenvastheid 
wat de nodige flexibiliteit geeft 
in het geval van wisselende 
weersomstandigheden. 

ZORVEC ENDAVIATM

... is de eerste kant-en-klaar formulering van Zorvec Enicade.

... bevat Zorvec 30 g/l + Benthiavalicarb 70 g/l.

... combineert de eigenschappen van Zorvec en deze van benthiavalicarb, twee verschillende werkwijzes
   voor een effectief resistentiemanagement. 

... wordt toegepast aan 0,4 L/ha, 4 toepassingen per teeltseizoen.

... beschermt 3-4 dagen langer dan de standaardproducten.   

... beschikt over een geoptimaliseerde OD-formulering die de efficiëntie verbetert. 

... is mengbaar met herbiciden en insecticiden. 

‘Efficiëntie en gemak aan een kleine dosis...’

Euroblight: technische beoordeling van Zorvec Enicade en Endavia

http://www.corteva.be


TOEPASSING ZORVEC ENICADE® & ENDAVIATM

POSITIONERING AAN HET BEGIN VAN DE SNELLE LOOFGROEIFASE

Bezoek ons op Corteva.be

Kijk voor meer informatie ook op  
www.zorvec.be en www.phytophthora.net
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Zorvec Enicade® en Zorvec EndaviaTM zijn producten voor 
professionals. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees 
vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor 
verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en 
symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.

® TM Handelsmerken van Corteva Agriscience™

SNELLE 
LOOFGROEIFASE

Fungiciden uit 
een andere groep

Fungiciden uit 
een andere groep1 2 3

OPKOMST KNOL-
ZETTING

KNOL-
ONTWIKKELING

OOGST

Aanbevolen schema: 

 Zorvec Enicade® + partner of Zorvec Endavia®  worden toegepast in een 
blok van drie opeenvolgende bespuitingen vanaf de tweede of derde 
behandeling in functie van de ontwikkeling van het gewas. Het interval 
tussen de behandelingen varieert in functie van de Phytophthoradruk: 
interval standaardproducten + 3-4 dagen. 

De snelle loofgroeifase is de meest kritieke periode voor 
Phytophthora. De systemiciteit van Zorvec laat een zeer 
goede bescherming toe van het nieuwe blad bij deze 
snelle ontwikkeling van veel bladmassa.

Deze periode is ook gevaarlijk voor het verschijnen van 
stengelphytophthora. Zorvec aan het begin van het 
seizoen beschermt ook tegen stengelphytophthora.

EXCELLENTE WERKING OP PHYTOPHTHORA

PLAAG BLADEREN PLAAG STENGEL

ZORVEC ENICADE & ENDAVIA
BLOK VAN 3 ELKE 10 DAGEN

ONBEHANDELD

http://www.corteva.be
http://www.zorvec.be
http://www.phytophthora.net

