
MUDA TUDO
MELHOR GESTÃO DA COLHEITA
PARA UM NEGÓCIO MELHOR.
O novo ZorvecTM Enicade® NTEC proporciona uma combinação
única e consistente no controlo do míldio, que pode ser usada
durante toda a campanha para ajudar a obter uma colheita
melhor, mesmo sob as condições mais difíceis.
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Zorvec™ Enicade® NTec 

Zorvec™ Enicade® NTec é a primeira solução de uma nova classe de fungicidas para controlar doenças 
causadas por oomicetos patogénicos. Oferece uma inigualável combinação de consistência e controlo da 
doença, mais duradouro.

Zorvec™ Enicade® NTec é uma solução apresentada em forma de co-pack que contém Zorvec™ Enicade® 
e Amisulbrome. O Zorvec™ Enicade® NTec combina um novo mecanismo de acção, uma elevada eficácia e 
persistência e a protecção de novos crescimentos do Zorvec™ Enicade® com a excelente ação preventiva e anti-
esporulante do Amisulbrome.

Solução Zorvec™ Enicade® NTec

Produto Zorvec™ Enicade® *Leimay®

Substância ativa Zorvec® Active Amisulbrome

Modo de Ação (MoA) OSBPI (Inibidor de proteína de ligação 
ao oxisterol) 

QiI (Inibidor Interno de Quinona)

Classificação FRAC Grupo 49 (F9) Grupo 21 (C4)

Formulação Dispersão de óleo (OD) Suspensão concentrada (SC) 

Dosagem 0,15 L  0,3 L/ha

Ordem de introdução
na cuba Segundo Primeiro

Número de 
aplicações Máx. 4 aplicações por campanha, não faça mais do que 3 aplicações consecutivas.

Zorvec™ Enicade® NTec em resumo

* Leimay é usado como parceiro sólido na gestão de resistências. Leimay é uma marca comercial registada da Nissan Chemical Europe S.A.S.

Principais atributos e benefícios de Zorvec™ Enicade® NTec

• Proporciona aos agricultores uma 
nova ferramenta de combate ao 
míldio da batata.

• Garante mais eficácia e duração 
do controlo de todo o programa.

• Permite flexibilidade 
quando o clima causa um 
atraso 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.

APÓS 20
MINUTOS

RESISTENTE À 
CHUVA

SEM RESISTÊNCIA
CRUZADA

com qualquer outro fungicida atual

PROTEÇÃO DE 
novo crescimento



Posicionamento técnico

O uso de Zorvec™ Enicade® NTec não deve exceder 33% do número total de aplicações de fungicidas para o 
controlo do míldio ou no máximo 4 aplicações por ciclo de cultivo.

Não faça mais do que um bloco de 3 aplicações consecutivas ou um bloco de 2 aplicações consecutivas 
de Zorvec em alternância com produtos de diferente MoA e a seguir outro bloco de duas aplicações 
consecutivas de Zorvec.

Em casos de pressão intensa da doença, o intervalo de pulverização pode ser reduzido de 10 para 7 dias.  

floração

emergência, crescimento crescimento vegetativo rápido formação do tubérculo
desenvolvimento 

do tubérculo colheita

20 dias depois 
da emergência

50 dias
após a emergência

Aplicações com diferente MoA
ZorvecTM  
Enicade® 

NTec
Aplicações com diferente MoA

O bloco recomendado de 3 aplicações de 
ZorvecTM Enicade® NTec fornece até 30 dias 

de proteção à cultura

ZorvecTM  
Enicade® 

NTec

ZorvecTM  
Enicade® 

NTec

PROPORCIONA MAIS 3-4 DIAS
de controlo da doença

QUE A CONCORRÊNCIA
Dependendo das condições ambientais.

mesmo sob uma pressão elevada da doença



FUNGICIDA

Programa de proteção otimizada

Zorvec™ Enicade® NTec 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 foram realizados 3 programas de tratamento. No programa com Zorvec™ Enicade® NTec foi 
realizado um bloco de 3 aplicações em intervalos de 10 dias, durante a fase de crescimento rápido, tendo a sua 
aplicação reduzido o inóculo desde o início e manteve-o em níveis baixos ao longo do ciclo de cultura. Os programas 
com os produtos de referência, neste caso, com 4 aplicações a intervalos de 7 dias, não puderam controlar o nível de 
inóculo e a propagação da doença no terreno apesar de ter realizado 1 pulverização adicional e 3 produtos curativos 
adicionais aplicados após o bloco.

Mandipropamida + cimoxanil 
(4 tratamentos com intervalo de 7 dias)

Zorvec™ Enicade® NTec 
(3 tratamentos com intervalo de 10 dias)

Fluopicolida + propamocarbe
(4 tratamentos com intervalo de 7 dias)
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Redução precoce do inóculo com Zorvec™ Enicade®  NTec

ZorvecTM Enicade® NTec

%
 in

fe
st

a
çã

o

 30 de junho 7 de julho 14 de julho   21 de julho     28 de julho   4 de ago.  11 de ago. 18 de ago. 25 de ago. 1 de set.

N.o de 
pulverizações 
contra 
Phytophthora

Produtos 
adicionais 
vs programa 
Zorvec® 

Custos 
adicionais 
totais €/ha

ZorvecTM  
Enicade® NTec 12 0 0 

Fluopicolida + 
propamocarbe 13 3 124

Mandipropamida 
+ cimoxanil 13 3 131Pr
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ZorvecTM Enicade® NTec

Fluopicolida + propamocarbe 

Mandipropamida + cimoxanil

Periodo de proteção com ZorvecTM 
Enicade® NTec: 3 aplicações com 
intervalos de 10 dias

Periodo de proteção com Fluopicolida 
+ propamocarbe  e Mandipropamida 
+ cimoxanil: 4 aplicações com 
intervalos de 7 dias

Fluopicolida + propamocarbe
Mandipropamida + cimoxanil



Soluções Corteva para a batata

Equation Pro é uma solução para o controlo do míldio e 
alternaria na cultura da batata. É um fungicida penetrante 
com alta afinidade pelas ceras cuticulares. Combina a 
ação preventiva da famoxadona com o controlo curativo 
do cimoxanil. 

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. 
Elevada rapidez de ação e muito boa persistência.

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

Spintor 480 SC é uma solução para o controlo do 
escarvelho da batateira. Atua por contacto e ingestão.
É um inseticida obtido de forma natural, por fermentação 
da bactéria Saccharopolyspor spinosa. Está autorizado 
para Agricultura Biológica.

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.



FAÇA UM USO RESPONSÁVEL E SEGURO DOS PRODUTOS DE PROTEÇÃO DE PLANTAS. 
SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DA ETIQUETA QUANDO USAR OS PRODUTOS PARA 

A PROTEÇÃO DAS PLANTAS.
As informações deste folheto técnico baseiam-se nas informações técnicas mais recentes 
disponíveis para a Corteva Agriscience™, e a Corteva Agriscience™ reserva-se o direito de 

atualizar estas informações em qualquer momento.
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DESCUBRA MAIS,
NO NOSSO SITE.
CLIQUE AQUI >LINK DIRETO


