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USE PLANT PROTECTION PRODUCTS SAFELY AND WITH RESPONSIBLE CARE. PLEASE ALWAYS 
FOLLOW THE LABEL WHEN APPLYING PLANT PROTECTION PRODUCTS.

The information contained in this technical brochure is based on the latest to-date technical 
information available to CortevaTM Agriscience, Agriculture Division of DowDuPont,

and CortevaTM Agriscience, Agriculture Division of DowDuPont reserves the right to update 
this information anytime.

THIS CHANGES 
EVERYTHING
BETTER CROP MANAGEMENT  
FOR BETTER BUSINESS.
Zorvec™ Vinabel® provides an unmatched combination of 
consistency and control of downy mildew that can be used 
every season to help achieve a better crop, even under 
challenging conditions.

FUNGICIDE

Vinabel®
ზორვეკ ვი ნა ბე ლი უზ რუნ ველ ყოფს 
შე უ და რე ბელ დაცვას ვაზის ჭრა ქი საგან, 
რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ყო ველ წელს, 
მიუ ხე და ვად კლი მა ტუ რი გა მოწ ვე ვე ბი სა, 
გვქონ დეს ჯან სა ღი ვენახი.

უკეთესი დაცვა 
უკეთესი შედეგისათვის

პრეპარატი, რომელიც 
ცვლის თამაშის წესებს!

ფუნგიციდი

ზორვეკTM  

ვინაბელი
®



ზორვეკTM  ვინაბელი®

ზორვეკ™ ვინაბელი® ერთი შეხედვით
ზორვეკ™ვი ნა ბე ლი® და ფუძ ნე ბუ ლია ახალი ქიმიური კლასის ინოვაციურ 
მოქმედ ნივთიერება ოქსათიაპიპროლინზე, რომელიც დაპატენტდა ზორვეკი®-ს 
სახელით. იგი წარ მო ად გენს ოომიცეტი პათოგენებით გამოწვეული დაავადებების 
წინააღმდეგ მებრძოლი ფუნგიციდების ახალი ქიმიური კლასის ერთადერთ წევრს. 
შესაბამისად, უკ ვე არ სე ბუ ლი ფუნ გი ცი დე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ზორვეკი® მოქ მე-
დებს პა თო გე ნე ბის გან ს ხ ვა ვე ბულ უბ ნებ ზე, სრუ ლი ად ახა ლი ბი ო ქი მი უ რი მე ქა ნიზ-
მე ბით. როგორც შედეგი, მას არ გა აჩ ნია ჯვა რე დი ნი რე ზის ტენ ტო ბა არც ერთ უკ ვე 
არ სე ბულ ფუნ გი ცი დ თან. 

აქტური ნივთიერება

ზორვეკ®-ი
ISO საერთო სახელი: 
ოქსათიაპიპროლინი

ქიმიური კლასი: 
პიპერიდინილ თიაზოლ 

ისოქსაზოლინი

ზოქსამიდი

მოქმედების მექანიზმი
OSBPI (ოქსისტეროლის 
შემბოჭავი პროტეინის 

ინჰიბიტორი)

ბენზამიდები 
და თიაზოლის 

კარბოქსამიდები

FRAC-ის 
კლასიფიკაცია ჯგუფი 49 (F9) ჯგუფი 22 (B3)

ფორმულაცია
სუსპენზიური ემულსია 40 გ მოქ. ნივთ./ლიტრზე 
ზორვეკ-ი (ოქსათიაპიპროლინი) და 300 გ მოქ. 

ნივთ./ლიტრზე ზოქსამიდი

გამოყენების ნორმა 
და დაავადებების 

სპექტრი

0,4-0,5 ლ/ჰა-ზე ვაზის ჭრაქის (Plasmopara viticola) 
საკონტროლებლად ვენახში. 2 შესხურება სეზონის 
განმავლობაში BBCH 15-დან BBCH 79 ფაზამდე 

გამოყენების მეთოდი შესხურება ფოთოლზე

ზორვეკი®, განსხვავებით სხვა ფუნგიციდებისაგან, ეფექტურად იცავს და მუ შა ვე-
ბულ ფოთ ლებს მა თი ინტენსიური ზრდის პერიოდში, იმ ფოთ ლე ბის ჩათ ვ ლით, 
რო მელ თა თავ და პირ ვე ლი ზო მა, პრე პა რა ტით და მუ შა ვე ბის მომენტისათვის, მი თი 
სა ბო ლოო ფარ თის 20%-ზე ნაკ ლებ საც კი შე ად გენს.



ფუნგიციდი

სამიზნე კულტურა და დაავადებები
ზორვეკ™ ვინაბელი® დარეგისტრირებულია საღვინე და სასუფრე ყურძენში 
გამოსაყენებლად. პრეპარატი ავლენს უაღრესად მაღალ ეფექტურობას ვაზის 
ჭრაქის (Plasmopara Viticola) წინააღმდეგ გამოყენებისას.

ზორვეკ™ ვინაბელი®-ს გამორჩეულად მაღალი ეფექტურობა ვაზის ჭრაქის 
წინააღმდეგ განპირობებულია მასში შემავალი ორი ერთმანეთისაგან 
განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის მქონე უახლესი მოქმედი ნივთიერებით. 
იმ დროს, როცა ზორვეკი® მოქმედებს როგორც ოქსისტეროლის შემბოჭავი 
პროტეინის ინჰიბიტორი და აზიანებს პათოგენის უჯრედის მემბრანას,  ზოქსამიდი  
ბოჭავს ბეტა-ტუბულინს და ხელს უშლის პათოგენის უჯრედების დაყოფას. ამ 
ორი, ურთიერთშემავსებელი ინოვაციური მოქმედი ნივთიერების შეუდარებელი 
კომბინაცია განაპირობებს ზორვეკ™ ვინაბელი®-ს უნიკალურობას და მაღალ 
ეფექტურობას. 

ზორვეკი®-ს შედარება კონკურენტ პროდუქტებთან
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მრავალმხრივი ეფექტი 
სასიცოცხლო ციკლზე
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პრევენცია სამკურნალო 
ეფექტი

ზორვეკ-ი +++ +++ ++ +++ ++

ალუმინის ფოსეთილი 
+ ფლუოპიკოლიდი ++ ++ - + +

ციაზოფამიდი + 
ნატრიუმის ფოსფონატი ++ ++ ++ - -

ზორვეკი®-ს რანჟირება ვენახში

ყო ვე ლი ვე ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლის გა მო, ზორვეკ™ ვინაბელი® წარ მო ად გენს მცე-
ნა რე თა დაც ვის ტექ ნო ლო გი ას, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მრა ვალ სარ გე ბელს 
მომ ყ ვა ნი სათ ვის, მათ შო რის ოპე რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა სა და შრო მის მე-
ნეჯ მენ ტის ეფექ ტუ რო ბის ყოვ ლის მომ ც ველ ზრდას.



ზორვეკTM  ვინაბელი®

არ გააჩნია 
ჯვარედინი 
რეზისტენტობა

წვიმაზე 
მედეგობა

შესხურებიდან 20 წუთის შემდეგ

ზორვეკ™ ვინაბელი®-ს ძირითადი თვისებები და უპირატესობები

• სწრაფად აღწევს მცენარის 
ცვილისებურ ფენაში და 
არ ირეცხება წვიმით 
შესხურებიდან 20 წუთში

• მოხერხებულია გამოყე-
ნება არასტაბილურ 
კლიმატურ პირობებში

ტექნიკური პოზიციონირება

ყვავილობის დასაწყისი

ყვავილობის დასასრული

ზორვეკ™ ვინაბელი®-ს შესხურება რეკომენდირებულია პრევენციულად ზედიზედ 
ორჯერ 12-14 დღიანი ინტერვალით. აღნიშნულ ორ შესხურებას შეუძლია 
უზრუნველყოს მცენარის დაცვა 28 დღემდე ხანგრძლივობით, მცენარისათვის 
ყველაზე კრიტიკულ ფაზაში. მწარმოებელი რეკომენდაციას იძლევა ზორვეკ™ 
ვინაბელი® გამოყენებულ იქნას ყველაზე რთულ პერიოდში, რაც საქართველოს 
პირობებში ემთხვევა ვაზის ყვავილობის დასაწყისს და ყვავილობის დასასრულს.

არსებული ფუნგიციდების მიმართ

• შეიცავს ორ ახალ 
ურთიერთშემავსებელ 
მოქმედ ნივთიერებას და 
გამორიცხავს ჯვარედინ 
რეზისტენტობას

• ხასიათდება ხანგძლივი 
მოქმედებით: 12-14 დღე

იცავს ახალ 
ნაზარდს

ზორვეკ ვინაბელი
ზორვეკ ვინაბელი

• გამოკვეთილი სისტემური 
მოქმედების ხარჯზე გადა-
ადგილდება და იცავს ახალ 
ნაზარდს 

• ახასიათებს ტრანსლამინარული 
მოქმედება და ეფექტურად 
გადანაწილდება მწვანე მასაში



ფუნგიციდი
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ფოთლის მაღალეფექტური დაცვა უკეთესი მოსავლის 
უზრუნველსაყოფად
ზორვეკ™ ვინაბელი® უზრუნველყოფს მცენარისა და ახალი ნაზარდის შეუდარებელ 
დაცვას. იგი ძალზედ ეფექტურია დაავადების გავრცელების შეჩერებაში.

რეზისტენტობის განვითარება
ქვე მოთ მდე ბა რე ცხრილ ში შე ჯა მე ბუ ლია Dow DuPont-ის რე კო მენ და ცი ე ბი რე ზის-
ტენ ტო ბი სა გან თა ვის და სა ცა ვად

ზორვეკ ვინაბელი ალუმინის ფოსეთილი + 
ფლუოპიკოლიდი

მეტალაქსილი M + 
ფოლპეტი

შესხურებისას არ არსებულიახალგამოტანილი                                                 მზარდი                                                                                                 

მზარდი: ფოთოლი 
რომლის ზომა 
შესხურებისას შეადგენს 
საბოლოო ზომის 20-80%

ახალგამოტანილი: 
ფოთოლი რომლის ზომა 
შესხურებისას შეადგენს 
საბოლოო ზომის 5-20% 

შესხურებისას არ 
არსებული: ფოთოლი 
რომელიც შესხურების 
დროს ჯერ არ იყო 
გამოსული

ინფიცირების % დაუმუშავებელ საკონტროლო ნაკვეთში:
53% მზარდში; 73% ახალგამოტანილში; 40% შესხურებისას არ არსებულში

სტრატეგია ტაქტიკა

ლიმიტირებული გამოყენება

• არ გამოიყენოთ პრეპარატი ერთიდაიმავე ნაკვეთში 2-ზე მეტ 
ჯერ სეზონის განმავლობაში 

• უპირატესობა ეძლევა თანმიმდევრულ ზედიზედ გამოყენებას

• უმჯობესია პრევენციული გამოყენება

• დაიცავით გამოყენების რეკომენდირებული ინტერვალი

პათოგენის განვითარების 
შეზღუდვა მაქსიმალურად მიმართეთ პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს

რეზისტენტული შტამების 
გადარჩენის და გავრცელების 
შეზღუდვა

ზორვეკ-ის 2-ჯერადი შესხურების შემდეგ გამოიყენეთ 
მაღალეფექტური პრეპარატები (უმჯობესია სისტემური)

ზორვეკ™ვინაბელი® იცავს როგორც არსებულ, ასევე ახალ ფოთლებს
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ზორვეკTM  ვინაბელი®

სისტემური გადაადგილება
პრეპარატის სისტემური აქტივობა კარგად ჩანს ექსპერიმენტიდან, რომლის 
დროს ვაზის ფოთლის ზედაპირის ნაწილი დამუშავდა ზორვეკ™ ვინაბელი®-თ, 
ხოლო ფოთლის ქვედა მხარეზე მოხდა პათოგენით დაინფიცირება. ცდამ 
ცხადყო, რომ ზორვეკ®-ს გააჩნია კარგად გამოხატული ტრანსლამინარული და 
ქსილემის საშუალებით სისტემური გადაადგილების უნარი, რადგან პრეპარატმა 
შეძლო ფოთლის ქვედა ზედაპირის დაცვა. ტრანსლამინარული და სისტემური 
გადაადგილების უნარი განაპირობებს პრეპარატის თანაბარ გადანაწილებას 
დამუშავებულ მცენარეზე და უზრუნველყოფს წვიმით ჩამორეცხვისადმი მაღალ 
მდგრადობას.

წვიმით ჩამორეცხვაზე მედეგობა
ზორვეკ™ ვინაბელი® სწრა  ფად აბ   სორ   ბირ   დე  ბა მცე  ნა  რის ეპი  კუ  ტი  კუ  ლა  რის 
ცვილის ფე  ნა  ში და, შე  დე  გად, შეს   ხუ  რე  ბი  დან 20 წუ  თის შემ   დეგ მო  სუ  ლ ნა  ლე  ქს 
  არ აქვს გავლენა პრეპარატის ეფექტურობაზე. პრე  პა  რა  ტის ეს უნიკალური თვი  სე -
ბა სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევს მომყვანს იყოს უფრო მოქნილი შესხურებების გრაფიკის 
შედგენისას, რადგან წვიმის მოსვლამდე მცირე ფანჯრის არსებობაც კი საკმარისია 
წარმატებული წამლობის ჩასატარებლად. ზორვეკ™ ვინაბელი®-თ ვენახის 
წამლობის დამთავრებიდან 20 წუთში მოსული წვიმის შემთხვევაში არ არის 
საჭირო ვენახის ხელახალი გადაწამვლა, როგორც ეს ხდება სხვა პრეპარატების 
შემთხვევაში.

ზორვეკ™ვინაბელი® ციაზოფამიდი+ 
ნატრიუმისფოსფონატი

ფლუოპიკოლიდი+   
ალუმინის ფოსეთილი 

ამეტოკრადინი +
მეთირამი

ჩამოურეცხავი ჩამორეცხილი

ზორვეკ ვინაბელი ამეტოკრანიდი +
მეთირამი

ციაზოფამიდი + 
ნატრიუმისფოსფონატი

ვენახში ჭრაქზე 
კონტროლი, რომელიც 
განხორცილედა 
პრეპარატის შესხურებიდან 
20 წუთში (100მმ ნალექი 
4 საათის განმავლობაში) 
წვიმის იმიტაციის შემდეგ.



ფუნგიციდი

შესანიშნავი გადანაწილება უკეთესი შედეგისათვის.
ზორვეკ™ ვინაბელი® გა და ნა წი ლდე ბა და მუ შა ვე ბუ ლი მწვა ნე მა სი დან და უ მუ შა-
ვებლ ყვა ვი ლებ სა და მტევ ნებ ზე. ეს უზ რუნ ველ ყოფს გა ცი ლე ბით უკე თეს დაც ვას 
მცე ნა რი სათ ვის კრი ტი კულ ფა ზებ ში. ყო ვე ლი ვე ეს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას მე ვე ნა ხეს 
მე ტი დრო და უთ მოს ვე ნახ ში სხვა აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მვას და შეს რუ ლე ბას.

ზორვეკი-ს გა და ნა წი ლე ბა მწვა ნე მა სი დან და უ მუ შა ვე ბელ ყვა ვი ლებ სა და მტევ ნებ ზე

ზორვეკ™ვინაბელი® მეტალაქსილ M +
ფოლპეტი

ალუმინის ფოსეთილი +
ფლუოპიკოლიდი

ამ ცდაში ახალი მტევანი 
და ყვავილები დამუშავების 
მომენტში დაფარული იყო 
პლასტიკის პარკით. მოხდა 
მტევანზე პრეპარატის 
მოქმედების ეფექტურობის 
ხარისხის შეფასება.

შეუწამლავ საკონტროლო 
ნაკვეთზე დაავადების 
ფონი შეადგენდა 40%. 

მაღალი იყო დაზიანების 
ხარისხი სხვა სისტემური 
პრეპარატებით დამუშავე-
ბულ ნაკვეთებზეც.

შეუწამლავი

ამ ცდის შედეგები ნათლად გვიჩვენებენ, რომ ზორვეკ™ვინაბელი® ეფექტურად  
იცავს ყვავილედს და ახალ გამოტანილ მტევანს, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც 
პრეპარატი არ ხვდება უშუალოდ მტევნის ზედაპირზე.

ზორ ვე კი ვი ნა ბე ლი უზ რუნ ველ ყოფს შესანიშნავ ზემოქმედებას ჭრაქზე
დაავადების მაღალი ფონის დროსაც  

ციაზოფამიდი+ნატრიუმისფოსფონატი ფლუოპიკოლიდი+ალუმინის ფოსეთილი

ზორვეკ ვინაბელი
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ზორვეკTM  ვინაბელი®

ზორვეკ™ ვინაბელი®-ს 
გამოყენებასთან დაკავშირებული 
დეტალური ინფორმაციის მისაღებად 
მიმართეთ კომპანია კარტლის 
აგროსისტემების სპეციალისტებს:
ტელ.: +995 32 244 55 41
ელ.ფოსტა: info@cartlis.ge

შპს კარტლის აგროსისტემები

თბილისი, კოსტავას ქ.#75გ 
ტელ.:+995 32 244 55 42
www.cartlis.ge


