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Zorvec Enicade® geeft een 3-4 dagen langere bescherming.  
• Is de druk normaal en zou u anders wekelijks een bespuiting uitvoeren, dan kunt u met Zorvec Enicade® naar 10-11 dagen.  
•  Is de druk hoog en komt er veel nieuw blad bij, dan zou u met de standaard middelen naar een 4-5 daags schema moeten.  

Met Zorvec Enicade® kunt u dan naar een 7-8 daags schema.

Wat betekent dit langere spuitinterval?

Met Zorvec Enicade® kan een 3-4 
dagen langer spuitinterval worden 
aangehouden dan u gewend bent 
omdat:

•  Door de systemische werking het 
nieuwe blad beter beschermd 
wordt.

•   Het een nieuwe werkzame stof is, 
die anders werkt en effectiever is, 
dan de bestaande producten.

De eigenschappen van Zorvec Enicade®

Zorvec Enicade® onderscheidt zich 
van de bestaande Phytophthora 
middelen, doordat het sterk 
opwaarts systemisch is. Het middel 
wordt daardoor beter door de plant 
getransporteerd. Het voordeel 
hiervan is dat het nieuwe blad veel 
beter beschermd is. Zelfs bladeren, 
die bij de bespuiting nog maar voor 
20% ontwikkeld zijn worden goed 
beschermd. Tevens geeft Zorvec 
Enicade® een betere herverdeling 
door het blad.

Zorvec Enicade® wordt zeer snel 
opgenomen in de waslaag van 
de plant. Na 20 minuten is het 
middel regenvast. Zorvec Enicade® 
is daarmee het snelst regenvaste 
Phytophthoramiddel. Dit biedt meer 
flexibiliteit en zekerheid wanneer 
aardappelen behandeld worden in 
wisselvallige periodes. 

Zorvec Enicade® bevat een nieuwe werkzame stof uit 
een compleet nieuwe fungicide groep ter bestrijding van 
Phytophthora infestans in de teelt van aardappelen.

Zorvec Enicade® met als werkzame stof oxathiapiprolin  
heeft een volledig nieuwe werkingswijze. Het middel 
zorgt ervoor dat de schimmel geen celwanden op kan 
bouwen. Zorvec Enicade® is daardoor met afstand het 
meest effectieve middel dat er op dit moment is tegen 

Phytophthora infestans.  Zorvec Enicade® beschermt niet 
alleen het behandelde gewas, maar ook nieuw ontwikkeld 
blad. Het middel is binnen 20 minuten regenvast en geeft  
3 tot 4 dagen langere bescherming.  

Zorvec Enicade® is met de nieuwe technologie, lage 
hoeveelheid actieve stof en gunstige milieuprofiel een nieuw 
revolutionair product om uw aardappelen te beschermen.

Zorvec Enicade®
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Beschikbaarheid

Zoals u hierboven  kunt lezen moet Zorvec Enicade® altijd gecombineerd verspoten worden met een ander 
Phytophthoramiddel. Er zijn daarom verschillende combi verpakkingen leverbaar.

Aardappel telend België heeft er dus een sterk middel bij ter bescherming tegen Phytophthora. Dat is op zich al mooi want er 
komen weinig nieuwe werkzame stoffen beschikbaar en er wordt maar zelden een nieuwe werkingswijze ontdekt. Bovendien is 
een sterk wapen tegen Phytophthora van belang, omdat de ziekte de laatste jaren steeds agressiever wordt. Na een extreem 
droog jaar zoals 2018 zouden we dat haast vergeten, maar alertheid blijft geboden.

Zorvec Enicade® beschermd uw gewas zeer goed tegen alle verschillende stammen van Phytophthora. Het is in ieders belang 
dit ook zo te houden. Zorvec Enicade® is namelijk niet ongevoelig voor resistentie vorming. Houd daarom de volgende richtlijnen 
aan om lang van dit sterke middel te kunnen blijven profiteren:

Resistentiemanagement

•  Gebruik Zorvec Enicade® altijd in combinatie met 
een andere Phytophthora fungicide. Een product 
met een ander werkingsmechanisme toevoegen 
helpt resistentieopbouw voorkomen.

• Gebruik het product alleen preventief.

 

•  Pas het product maximaal vier keer per seizoen 
toe, waarvan maximaal drie keer in één blok. 

 
 
•  Gebruik altijd de volle dosering. Met een verlaagde 

dosering verliest het middel zijn robuuste werking 
en neemt de kans op resistentie toe.
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Schematisch ziet dat er als volgt uit:

We adviseren eerst 1 á 2 bespuitingen met een standaardmiddel totdat het gewas aan de snelle loofgroeifase begint. 
Vervolgens drie bespuitingen met een verlengd spuitinterval met Zorvec Enicade® i.c.m. een partnerproduct.  
Daarna schakelt u weer over naar een standaardmiddel.

Voordelen van Zorvec Enicade® + partnerproduct:

1: De beste bescherming tegen phytophthora

2: Meer rust en flexibiliteit in het schema 
 •  U kunt 1-2 bespuitingen uitsparen door het langere spuitinterval met de maximaal 4 bespuitingen die u mag 

uitvoeren met Zorvec Enicade®. 

 •  Door de robuustere werking bent u iets flexibeler in het plannen van de bespuitingen. U loopt minder snel uit 
het schema.

Zorvec Enicade® is vanwege zijn systemische werking bij uitstek geschikt voor toepassing in de snelle loofgroeifase.  
Hier komen de eigenschappen van Zorvec Enicade® het beste tot hun recht.

Toepassing

1.  Het middel is opwaarts systemisch. Tijdens de 
loofgroeifase kunt u nog goed onderin het gewas komen, 
zodat deze opwaarts systemische werking optimaal tot 
zijn recht komt.

2.  In deze fase komt er veel nieuw blad bij, dat door de 
systemische werking goed wordt beschermd.  
Zorvec Enicade® heeft in de Euroblight tabel de 
hoogste score voor bescherming van nieuwe groei 
(Euroblight is een onafhankelijk Europees netwerk 
van wetenschappers die zich bezighouden met 
Phytophthora. Blight is de Engelse naam voor 
Phytophthora).

3.  De snelle loofgroeifase is een gevaarlijke periode in 
de aardappelteelt. Door het vele nieuwe blad wat 
er in deze fase bij komt, is de kans op phytophthora 
groot. Een goede reden om op dit moment het sterkste 
preventieve middel in te zetten: Zorvec Enicade®.

4.  Een groter risico dan bladphytophthora is 
stengelphytophthora. Dit is namelijk lastiger terug te 
dringen en er gaat meer blad door verloren. Toepassing 
van Zorvec Enicade® in de snelle loofgroeifase is dan 
aan te raden, omdat de stengels op dat moment nog 
goed te raken zijn. Zorvec Enicade® is door Euroblight 
aangewezen als de sterkste bescherming tegen 
stengelphytophthora.

  Fungiciden uit  
een andere groep	 3	 2	 1  Fungiciden uit  

een andere groep

SNELLE 
LOOFGROEIFASE
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Overzichtsfoto van de proef

De opzet van deze proef was als volgt: In deze proef zijn 
eerst twee bespuitingen uitgevoerd vanaf opkomst met een 
standaardproduct. Dit standaardproduct was voor alle vier 
behandelingen gelijk. 

Toen vervolgens de aardappelen in de snelle loofgroeifase 
terecht kwamen, zijn er vier verschillende behandelingen 
 uitgevoerd.

•  Zorvec Enicade® met partnerproduct om de 7 dagen  
gespoten.

•  Zorvec Enicade® met partnerproduct om de 10 dagen 
gespoten

En deze twee behandelingen werden vergeleken met 2 veel 
gebruikte standaardmiddelen:

•  0,6 ltr/ha mandipropamid om de 7 dagen gespoten

•  1,6 ltr/ha propamocarb + fluopicolide om de 7 dagen gespoten

Hieronder is dit schematisch weergegeven.   
Op 16 juni zijn de planten die om de veldjes stonden kunst-
matig geinfecteerd met phytophthora.

Proefresultaten

 Spuitdata en  
infectie datum

Infectie Foto’s

7 daags schema 10 juni 16 juni 17 juni 23 juni 01 juli 07 juli

10 daags Zorvec schema 10 juni 16 juni 21 juni 01 juli 07 juli

Zorvec Enicade® wordt al jaren getest door diverse  
instanties wereldwijd. We laten u als voorbeeld de resultaten 
zien van een proef uit Nederland. Zo’n proefveld wordt  
meestal aangelegd tussen de mais en met een rij  
onbehandelde planten rond het proefveld.  
Dit om voor de ziekte gunstige omstandigheden te creëren. 
Dan komen de verschillen tussen de middelen immers het 
beste naar voren.

3. 0,6 ltr/ha mandipropamid  
om de 7 dagen

4. 1,6 ltr/ha propamocarb + fluopicolide  
om de 7 dagen

Behandelingen in snelle loofgroeifase:

1.  0,15 ltr/ha Zorvec Enicade® + 
partnerproduct in 7 daags schema

2.  0,15 ltr/ha Zorvec Enicade® + 
partnerproduct in 10 daags schema

3.  0,6 ltr/ha mandipropamid in 7 daags 
schema

4.  1,6 ltr/ha propamocarb + fluopicolide in  
7 daags schema 

Op 7 juli zijn foto’s gemaakt van de 
verschillende behandelingen. 
Zorvec Enicade® + partnerproduct 
beschermd dus èn langer èn beter.  
De groene veldjes op de overzichtfoto van 
het proefveld, op de vorige pagina, zijn de 
veldjes die met Zorvec gespoten zijn. Foto‘s proefveld op 7 juli: Zorvec geeft èn langere èn betere bescherming

1. Zorvec Enicade® + partner  
om de 7 dagen

2. Zorvec Enicade® + partner  
om de 10 dagen
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Er zijn diverse proeven uitgevoerd om te kijken of er ook residu achterbleef in de knollen na een behandeling met Zorvec 
Enicade®. Er werd in al deze proeven geen residu gevonden van 3-4 bespuitingen met Zorvec Enicade® (0-21 dagen na de 
laatste bespuiting).  

Residu 

Algemene gegevens Zorvec Enicade®

Productnaam Zorvec Enicade®

Werkzame stof oxathiapiprolin 100 g/l OD

Dosering per ha 0,15 l/ha

Registratienummer 10742 P/B

FRAC-groep 49

Veiligheidstermijn 7 dagen

Interval 7-10 dagen

Aantal toepassingen

 
Maximaal 4 per seizoen (maxi-

maal 3 x in een blok)
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Bron: Euroblighttabel (www.euroblight.net)

* Zorvec Enicade® + partnerproduct

Score Omschrijving Score Omschrijving

+++ Zeer goed Blanco Geen beoordeling

++ Goed Unieke score

+ Redelijk effect Hoogste score

Euroblight tabel

Euroblight is een onafhankelijk Europees netwerk van 
wetenschappers en deskundigen welke zich bezighouden 
met de bestrijding van ziekten in de teelt van aardappelen. 
 
Voor bladphytophthora heeft Zorvec + partnerproduct een 
4,9 gekregen op een schaal van 2-5. Dit is de hoogste score 
die ooit gegeven is aan een nieuw phytophthoramiddel.  
 
Zorvec Enicade® heeft in de Euroblighttabel voor bescherming 
nieuwe groei en preventieve stengelbescherming een unieke 
hoogste score.  

Voor preventieve werking en regenvastheid heeft Zorvec 
Enicade® de hoogste kwalificatie (+++).  
Proeven tonen echter aan dat Zorvec Enicade® op deze 
gebieden beter is dan alle andere beschikbare middelen, 
zo ook de middelen die eveneens met drie plusjes zijn 
gewaardeerd (Er worden niet meer dan 3 plusjes gegeven). 

Euroblight  

Bescherming blad 
(schaal 2 - 5)

Nieuwe groei
Stengel-  

Phytophthora
Preventief Regenvastheid

Zorvec Enicade® (0,15) 4,9* ++(+) ++(+) +++ +++

amisulbrom + mancozeb (0,5+2,0) 4,5 + ++(+) +++

benthiavalicarb + mancozeb (2,0) 3,7 +(+) +++ ++(+)

cyazofamid (0,5) 3,8 ++ + +++ +++

fluazinam (0,4) 2,9 + +++ ++(+)

mandipropamid (0,6) 4,0 ++ +(+) +++ +++

propamocarb + fluopicolide (1,6) 3,8 ++ ++ +++ ++(+)
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Corteva Agriscience™

Zuid-Oostsingel 24 D-E | 4611 BB | Bergen op Zoom, Nederland

Corteva Agriscience™ is ontstaan door een fusie van Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection en Pioneer.

Corteva heeft een uitgebreide pipeline met innovatieve nieuwe producten en technologieën.  
Deze zullen de komende jaren geïntroduceerd worden.  
Corteva Agriscience is wereldwijd actief in ruim 130 landen met een team van ± 22.000 medewerkers.
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