Enervin Pro

Enervin®Pro Pack

Pack

Nome Produto

Enervin®Pro Pack

Composição

Enervin® SC: Initium (ametoctradina) (200g/l)
Soriale®: Fosfonatos de potássio (755g/l)

Formulação

Enervin ®SC: Suspensão concentrada
Soriale®: Solução concentrada

AV

Enervin® SC: n.º 0755 concedida pela DGAV
Soriale:® n.º 0831 concedida pela DGAV

Cultura

Videira

Uso

Míldio da videira (Plasmopara viticola)

Embalagem

O Pack contém:
Enervin® SC: 1 embalagem de 3 litros
Soriale®: 1 embalagem de 4 litros

Dose

Enervin® SC: 1,5 l/ha
Soriale®: 2 l/ha

®

Especialista na
proteção dos cachos

Enervin® Pro pack garante uma elevada proteção
dos cachos e das folhas nas fases mais críticas do
seu desenvolvimento

Enervin® Pro Pack

Fungicida anti-míldio sistémico para a vinha.
É um anti-míldio específico que combina dois produtos – Enervin® SC e Soriale® – apresentados sob
a forma de um pack contendo 3L de Enervin® SC e 4L de Soriale®.

Enervin® SC

Fruto da investigação e desenvolvimento da BASF, Enervin SC é dotado de elevada atividade específica
no controlo de fungos oomicetas. Possui um mecanismo de ação original, o que o torna adequado para
incluir em estratégias de gestão de resistências.
A sua forte aderência à cutícula dos tecidos vegetais confere elevada eficácia preventiva na proteção
das folhas e, em particular, dos cachos - Enervin® SC, o especialista na proteção dos cachos.
®

Enervin® Pro pack

Vantagens para o Viticultor
Eficácia contra o míldio da videira
Proteção aos cachos

� Excelente eficácia contra o míldio
� Proteção total dos cachos
� Proteção dos lançamentos novos
� Rápida absorção pelos tecidos vegetais
� Flexibilidade de utilização

Soriale®

� Ferramenta ideal para estratégias anti-resistência

Fungicida sistémico de rápida penetração e elevada mobilidade no interior da planta que lhe permite
proteger também os novos crescimentos após a aplicação do produto. A sua complementaridade e sinergia
com Enervin® SC é, assim, perfeita!

� Perfil toxicológico e ecotoxicológico favorável
� Compatibilidade com fungicidas e inseticidas
mais utilizados na proteção da vinha

Aplicações iniciadas preventivamente e repetidas com uma cadência
de 13 a 14 dias.
Ensaios realizados no Minho em 2018 e 2019. Casta: Loureiro
Testemunha 100% de ataque.

Enervin® SC

Forte adesão às ceras cuticulares
Molécula de Initium®
Cutícula cerosa
Epiderme

Recomendações de Utilização
Abrolhamento

Soriale®

Sistemia
ascendente
e descendente

Folhas livres

Cachos visíveis

Início da floração

Floração

Alimpa

Bago de chumbo

Bago de ervilha

Pintor

Maturação

Envita ®
Enervin ® Pro pack

Micro-fotografia
de cristais de Initium®
fixados na cutícula cerosa

A forte adesão às ceras cuticulares do Enervin® SC associada à completa sistemia do Soriale®,
fazem do Enervin® Pro pack uma solução sólida no controlo preventivo do míldio.

Recomenda-se a utilização do Enervin® Pro pack em aplicações preventivas contra o míldio.
Enervin® Pro pack pode ser aplicado em qualquer fase do desenvolvimento vegetativo, no entanto, dada
a solidez com que previne as infeções dos cachos, obtém-se a máxima eficácia do Enervin® Pro pack
quando utilizado a partir do final da floração.
Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se realizar no máximo 3 tratamentos
por campanha alternando a utilização de Enervin® Pro pack com fungicidas dotados de diferentes
modos de ação.

