ЦЕ ЗМІНИТЬ ВСЕ

Зорвек Інкантія®
ФУНГІЦИД

КРАЩЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРОЮ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БІЗНЕСУ
Вирощувати овочеві культури високої якості є суттєвим викликом для фермера. Отримати
відмінний врожай та одночасно контролювати виробничі витрати є непростим завданням.
Оптимізація управління господарством та врожаєм – це основна завдання сільськогосподарських виробників.
Новий фунгіцид Зорвек Інкантія® забезпечує неперевершену комбінацію стабільного та
ефективного контролю фітофторозу, пероноспорозу та альтернаріозу картоплі, томатів та
цибулі, для отримання кращого врожаю навіть у складних умовах.

Зорвек Інкантія®
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗОРВЕК ІНКАНТІЯ®
Зорвек Інкантія® є двокомпонентним фунгіцидом на основі нової молекули, що зареєстрована під торговою назвою Зорвек™
(д.р. оксатіапіпролін) та є першим представником нового класу фунгіцидів (піперидиніл тіазол ізоксазоліни) для контролю
хвороб, що викликаються патогенами з
класу Ооміцети.
Зорвек™ має абсолютно новий біохімічний
механізм дії на збудників хвороби та немає
перехресної резистентності з існуючими
фунгіцидами. Крім того, Зорвек™ призводить
до різнобічного впливу на життєвий цикл
патогенів, що забезпечує кращу ефективність та тривалість дії. Зорвек™ захищає оброблене листя, яке росте та збільшується у
розмірах, включаючи листя розміром менше 20% від свого остаточного розміру в момент нанесення.

Зорвек™ характеризується більш тривалим
періодом контролю хвороб порівняно до
стандартних рішень, високою стійкістю до
опадів та захистом нового приросту, що
створює всі передумови для отримання
здорового врожаю та збільшення прибутків.
Зорвек™ є новою технологією захисту рослин, що може забезпечити сільгоспвиробникам ряд переваг, включаючи зменшення
операційних витрат та покращення ефективності управління ведення господарства.
Зорвек Інкантія®, завдяки поєднанню у
формуляції інноваційної молекули Зорвек™
та молекули контактної дії фамаксадон, забезпечує неперевершену комбінацію стабільного ефекту і контролю фітофторозу та
альтернаріозу картоплі, томатів та пероноспорозу цибулі, що може застосовуватися кожного сезону для отримання кращого
врожаю, навіть у складних умовах.

Діюча
речовина

Зорвек™ (оксатіапіпролін)
Хімічний клас: піперидиніл ізоксазоліни

Фамоксадон
Хімічний клас: оксазолідини

Механізм дії
(МД)

OSBPI (оксистерол-в’яжучий
інгібітор білка)

Qol (інгібітори хінон-зовнішнього зв’язувального сайту)

Класифікація
за FRAC

Зорвек : група 49

Фамоксадон: група 11

Формуляція

Суспо-емульсія (СЕ), що містить 30 г/л Зорвек™ та 300 г/л фамоксадону

®

КУЛЬТУРИ ТА ХВОРОБИ
Зорвек Інкантія®
зареєстровано для
застосування на картоплі та інших овочах,
таких як томати та цибуля. Фунгіцид
контролює
фітофтороз
(Phytophthora
infestans), альтернаріоз (Alternaria solani
та A. alternata) на томатах та картоплі,
пероноспороз (Peronospora destructor),
альтернаріоз (Alternaria solani) на цибулі.

ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ
ООМІЦЕТІВ, ЯКА
ПЕРЕВЕРШУЄ ОЧІКУВАННЯ

•
•
•
•
•
•

Принципово новий механізм дії
Багатосторонній ефект на життєвий
цикл патогенів
Виняткова стійкість до змивання
Системний рух
Захист нового приросту
Стабільна польова ефективність

Зорвек Інкантія®
Швидкість дії: Фунгіцид швидко потрапляє через листя і переміщується по всій рослині, забезпечуючи захист листя, що не повністю розкрилось та нових пагонів, що розвиваються.

ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЗОРВЕК ІНКАНТІЯ®
Фунгіцид
Зорвек
Інкантія®

Стійкість
до опадів

Профілактична дія

+++

+++

Лікувальна Антиспорудія*
лятивна дія*
++

+++

Стеблова
форма

Мобільність

+++

С+Т

+++ відмінна дія, ++ хороша дія, + задовільна дія, С - системна дія, Т – трансламінарна дія

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРЕВАГИ ЗОРВЕК ІНКАНТІЯ®

•
•

Стабільні інтервали внесення навіть за умов сильного розвитку хвороби
Зменшення частоти внесення

ЗАХИСТ
НОВИХ ПАГОНІВ

СТІЙКІСТЬ ДО ОПАДІВ
ВЖЕ ЗА 20 ХВИЛИН ПІСЛЯ
ВНЕСЕННЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ НА 3-4 ДНІ
ДОВШИЙ
Контроль хвороб порівняно до
стандартних рішень навіть за
сильного розвитку хвороб

•
•

Забезпечує гнучкість застосування за несприятливих погодних умов
Зменшує потребу у
повторних обробках та
незапланованих внесеннях

ПОЗИЦІОНУВАННЯ
ЗОРВЕК ІНКАНТІЯ®
НА ПРИКЛАДІ КАРТОПЛІ

•

Захист молодого приросту завдяки системному руху
Максимальне збільшення потенціалу врожаю,
коли рослина повністю
розвинена

•

поява, ріст

Рекомендована фаза розвитку рослини для
внесення Зорвек Інкантія® починається з
етапу швидкого росту та триває у фазі цвітіння – у цей період досягається максимальна ефективність контролю фітофторозу для
отримання якісного врожаю та кращого ним
управління.
Перша обробка має профілактичну дію, застосовується до появи перших ознак хвороб, а друга та третя – через 7-10 днів після
попередньої.
Зорвек Інкантія® рекомендується вносити не більше трьох разів поспіль – або ж
чергувати з фунгіцидами, що мають інший
механізм дії (МД). Якщо розвиток хвороби
дуже інтенсивний, інтервал між внесеннями
варто скоротити до 7 днів.

Днів

20

30

0

10

1-2 обробки фунгіцидами
з іншим МД

Зорвек Інкантія®
СТАБІЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРІВНЯНО З КОНКУРЕНТНИМИ
ПРЕПАРАТАМИ
Починаючи з 2014 року, були проведені дослідження для порівняння різних методик
профілактики фітофторозу картоплі. Один з
варіантів обробки складався з трьох внесень фунгіциду Зорвек Інкантія® з 10-денними інтервалами, а еталонна програма
включала 4 внесення конкурентних препаратів з 7-денними інтервалами. Нижче
представлені результати дослідження за
2015 рік (див. фото).
Новий препарат Зорвек Інкантія® забезпечив неперевершену комбінацію стабільного ефекту та контролю фітофторозу
картоплі, що може застосовуватися кожного сезону для отримання кращого врожаю
навіть у складних умовах.

Інша формуляція Зорвек™
(10 днів інтервал)

Конкурент №2
(7 днів інтервал)

Конкурент №2
(7 днів інтервал)

Зорвек Інкантія®
(10 днів інтервал)

Конкурент №1
(7 днів інтервал)

Зорвек Інкантія®
(10 днів інтервал)

цвітіння
швидкий
вегетативний ріст
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Поява

Зорвек
Інкантія®
Зорвек
Інкантія®
Зорвек
Інкантія®
Зорвек Інкантія® рекомендується застосовувати
блоками по 2-3 внесення, що забезпечує захист
рослин упродовж 20-30 днів.

продовження програми захисту
фунгіцидами з іншими МД

Зорвек Інкантія®
РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Норма застосування
препарату

0,4-0,5 л/га

0,5 л/га

0,4-0,5 л/га

Витрата
робочої
рідини

300-400
л/га

300-400
л/га

300-400
л/га

Культура

Цибуля

Картопля

Томати

Шкідливий
об'єкт

Спосіб, час
обробки,
обмеження

Кратність
обробок

Пероноспороз
Альтернаріоз

Обприскування в
період вегетації
(період формування
і росту цибулини, з
інтервалом між обробками 7-10 днів)

3

Фітофтороз,
Альтернаріоз

Обприскування в
період вегетації
(перша обробка:
висота рослин 2025 см, наступні з інтервалом в 10
днів)

3

Фітофтороз
Альтернаріоз

Обприскування в
період вегетації
(перша обробка: в
період бутонізації,
наступні - з інтервалом в 10 днів)

3

Строки очікування до збору врожаю картоплі, томів, цибулі – 20 днів.

ВИЗНАННЯ

Нагороди отримані на

2012 - Найбільш «Інновативна Хімія»
2014 - Найкраща «Інновативна Формуляція»
2016 - Найкращий «Новий препарат для
захисту рослин»
2017 - Найкраща Маркетингова Кампанія
2017 - Нагорода «Герої Хімії»

від американської хімічної спілки

Зорвек Інкантія®
За консультаціями та з питань придбання
звертайтеся до регіональних керівників та представників
РЕГІОНАЛЬНІ КЕРІВНИКИ
Голосний Павло

Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська

(050)

Лавренчук Геннадій

Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська,
Донецька, Луганська

(050) 469-05-66

Федорів Ярослав

Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська,
Волинська, Чернівецька

(050)

351-74-09

Корольчук Руслан

Запорізька, Херсонська, Миколаївська

(050)

367-02-13

Кучерявий Андрій

Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Одеська

(095)

284-95-10

415-17-64

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ
Дубовий Олександр

Вінницька

(095) 284-95-06

Чепець Валерій

Дніпропетровська

(095) 284-90-09

Ричков Юрій

Донецька, Луганська

(095) 284-95-00

Сергійчук Олександр

Житомирська, Рівненська

(095) 284-95-07

Касьянов Анатолій

Київська

(095)

284-95-17

Тараненко Сергій

Кіровоградська

(095)

284-95-16

Ільницький Олександр Львівська, Волинська

(095)

284-92-29

Кравченко Микола

Миколаївська

(095)

284-95-12

Мотрук Сергій

Одеська

(095) 284-94-99

Дрижирук Віктор

Полтавська

(095) 284-95-04

Ткаченко Василь

Сумська

(095) 284-95-02

Ковалець Юрій

Тернопільська, Івано-Франківська

(095)

Шапаренко Микола

Харківська

(095) 284-94-98

Нижеголенко Артем

Херсонська

(095) 284-95-20

Кондратюк Микола

Хмельницька

(095) 284-95-08

Поляков Іван

Черкаська

(095)

284-91-19

Дорош Андрій

Чернігівська

(095)

284-95-19

Перед застосуванням препаратів уважно читайте тарну етикетку
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