MUDA TUDO
MELHOR GESTÃO DA COLHEITA
PARA UM NEGÓCIO MELHOR.
O novo ZorvecTM Endavia® proporciona uma combinação
única e consistente no controlo do míldio, para ajudar
os agricultores a obter uma colheita melhor, mesmo sob
as condições mais difíceis.
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meio ambiente leia atentamente o rótulo do produto e siga estritamente as instruções de uso.
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Zorvec™ Endavia®

FUNGICIDA

Zorvec™ Endavia® em resumo
Zorvec™ Endavia® é uma solução, de uma nova classe de fungicidas para controlar doenças causadas por
oomicetos patogénicos. Oferece um controlo consistente, duradouro e inigualável do míldio.
Zorvec™ Endavia® é composto por duas substâncias ativas: oxatiapiprolina e bentiavalicarbe. A oxatiapiprolina
possui um novo modo de ação e não apresenta resistências cruzadas com os fungicidas anti-míldio existentes, o
que lhe confere elevada eficácia e persistência. Produz múltiplos efeitos no ciclo de vida do fungo e devido ao seu
comportamento sistémico ascendente acompanha os novos crescimentos, protegendo-os. O bentiavalicarbe tem
ação translaminar, atuando de forma preventiva, curativa e anti-esporulante.

Zorvec™ Endavia®
Substância ativa

Oxatiapiprolina

Bentiavalicarbe

Modo de Ação (MoA)

OSBPI (Inibidor de proteína de ligação ao
oxisterol)

CAA (Amidas do ácido carboxílico)

Classificação FRAC

Grupo 49 (F9)

Grupo 40 (H5)

Formulação

Dispersão em óleo (OD)

Dose

0.4 L/ha

Número de aplicações

3 aplicações por campanha. Realizar, no mínimo, 2 aplicações consecutivas.

Principais atributos e benefícios de Zorvec™ Endavia®

SEM RESISTÊNCIA
CRUZADA

com qualquer outro fungicida atual

RESISTENTE
À CHUVA

PROTEÇÃO DE

NOVOS REBENTOS

APÓS 20
MINUTOS
• Proporciona aos agricultores uma
nova ferramenta para o controlo
do míldio em batata.
• Garante mais eficácia e duração
do controlo de todo o programa.

• Permite flexibilidade
quando as condições
climáticas causam
atrasos na aplicação.
• Reduz a necessidade
de novas pulverizações
e aplicações não
programadas.

• Movimento sistémico
acropetal. Protege folhas
novas e emergentes.
• Essencial para maximizar o
potencial produtivo quando
a cultura está estabelecida.

Zorvec™ Endavia®
Posicionamento técnico
Floração
emergência, crescimento

crescimento vegetativo rápido

Aplicações com diferente MoA

20 dias depois
da emergência

ZorvecTM
Endavia®

ZorvecTM
Endavia®

formação do tubérculo

ZorvecTM
Endavia®

O bloco recomendado de 3 aplicações de
ZorvecTM Endavia® fornece até 30 dias
de proteção à cultura

desenvolvimento
do tubérculo

colheita

Aplicações com diferente MoA

50 dias
após a emergência

®

O uso de Zorvec™ Endavia não deve exceder 33% do número total de aplicações de fungicidas para o controlo
do míldio ou no máximo 3 aplicações por ciclo de cultivo.
Realize aplicações em bloco (3 aplicações consecutivas no máximo) e alterne com produtos de diferente modo
de ação.
Em casos de forte pressão de doença, o intervalo de pulverização pode ser reduzido de 10 para 7 dias.

PROPORCIONA MAIS 3-4 DIAS

de controlo do míldio

QUE A CONCORRÊNCIA

mesmo sob uma pressão elevada da doença
Dependendo das condições ambientais.

Ensaio de eficácia no controlo do míldio em aplicações
preventivas e curativas
®

Zorvec™ Endavia é uma ferramenta segura e versátil. Oferece uma notável proteção em tratamentos preventivos, mas
também em tratamentos curativos, podendo parar a propagação da doença e reduzir as infeções.
Neste ensaio abaixo (Canha-Montijo) foram realizados 5 programas
de tratamento diferentes.
®

No programa com Zorvec™ Endavia foi realizado um bloco de 3
aplicações consecutivas com intervalos de 7-10 dias, durante a fase
de crescimento rápido da batata.
Os programas com os produtos de referência (ciazofamida,
fluopicolida, propamocarbe, fluaziname, dimetomorfe, cimoxanil,
mandipropamida) também foram realizados em blocos de 3
aplicações com intervalo de 7-10 dias. Os standards foram menos
®
eficazes do que Zorvec™ Endavia , não conseguindo travar a
propagação do míldio.

Conclusões
• Nova ferramenta para a gestão antiresistências.

• Atividade preventiva, curativa, erradicante e antiesporulante.

• Resistente à lavagem (20 min após
aplicação) - mais valia em caso de chuvas
imprevistas (€).

• Tratamentos em bloco (3 aplicações consecutivas).

• Movimento translaminar e sistémico –
proteção de novos crescimentos.

• Maior rentabilidade para a gestão da exploração.

• Intervalo de tratamento (7-10 dias).

Standard

Testemunha

FUNGICIDA

3 APLICAÇÕES
EM BLOCO

Canha (Montijo) 0ut - 2021
• Batata - variedade: Red Lady

INTERVALO: 7-10 DIAS

• Intervalo entre aplicações: 7-10 dias
• Pluviometria durante o período do ensaio: 29 mm
• Data do ensaio: Outubro 2021
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Zorvec™®
Endavia

Sistémico 1 +
contacto

Penetrante 3

Penetrante 1

Penetrante 2 +
contacto

% de infecção na testemunha: 64% INC y 50% SEV
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Zorvec™®
Endavia

Sistémico 1 +
contacto

Penetrante 3

Penetrante 1

Penetrante 2 +
contacto

% de infecção em folhas na testemunha: 64% INC y 50% SEV

Testemunha

* DAB: dias após o segundo tratamento
** DAC: dias após o terceiro tratamento
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Zorvec™®
Endavia

Penetrante 1

Penetrante 2 +
contacto

Penetrante 3

% de infeção em caules na testemunha: 64% INC y 46% SEV

Sistémico 1 +
contacto

Soluções Corteva para a batata
Closer é uma nova solução para o controlo de afídeos na
cultura da batata. É um inseticida sistémico, com movimento
translaminar, que atua por ingestão e contacto. Apresenta
elevada rapidez de ação e muito boa persistência.

Contrast é um inseticida que pertence ao grupo dos piretróides
(IRAC-MoA 3A), que atua por contacto e ingestão, indicado para
o controlo do escaravelho da batateira.

PRODUTO BIOLÓGICO

Spintor é um inseticida obtido de forma natural, através da
fermentação da bactéria Saccharopolyspor spinosa, indicado
para o controlo do escaravelho da batateira. Está autorizado em
Agricultura Biológica.

Tarot é uma solução herbicida de pós-emergência para o controlo
de infestantes de folha larga e estreita na cultura da batata.

Vydate 10 G é uma solução para o controlo de nemátodos do
solo na cultura da batata. É um nematodicida sistémico que
atua por contacto e ingestão ao nível do sistema nervoso.
PRODUTO BIOLÓGICO

BlueN contém a estirpe exclusiva de Methylobacterium
symbioticum SB23, uma bactéria caracterizada por aumentar a
disponibilidade, absorção e utilização de nutrientes pela fixação
do azoto atmosférico (N2), tornando-o diretamente disponível
para a planta e aumentando a eficiência da fotossíntese.

PRODUTO BIOLÓGICO

Torcha é um fertilizante foliar, também compatível com a
fertirrigação, com uma elevada percentagem de todos os
aminoácidos livres essenciais para as plantas.

DESCUBRA MAIS,
NO NOSSO SITE.
CLIQUE AQUI

LINK DIRETO

>
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