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Package MID : A60008071 2201

Trade Name : ZORVEC ENDAVIA

Country : SLOVENIA

Nbre pages (19 p. max.) : 7 pages

Size : 245 X 127

Artwork Type : BOOKLET LABEL

Specification : EU513-C

Printer : EMEA - CCL UK

Packing Location : EMEA - Cernay (F52)

Ticket No :

2201

3

Date :

Proof Cycle No :

COLOUR REFERENCES 
Number of Coulours used : 4

Cyan
 

Magenta
 

Jaune
 

Noir

Last updated by : RESOGRAPHIC

POZOR  
Lahko povzroči alergijski odziv kože. Sum povzročitve raka. Strupeno za vodne 
organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Preprečiti vdihavanje hlapov ali 
razpršila. Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za obraz. Pri 
izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. 
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/
oskrbo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
Prestreči razlito tekočino. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo pri 
pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne 
embalaže.

Da bi preprečili tveganje za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 

S sredstvom in njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje 
ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko 
drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

UFI: GJPA-10AM-R006-RFSD
V primeru zastrupitve ali slabega počutja zaradi uporabe tega sredstva 
pokličite na 112 ali CORTEVIN kontaktni center za zastrupitve 24/7:   
+386 41 634 916 

Sredstvo za varstvo rastlin pred krompirjevo in čebulno plesnijo formulirano v obliki oljne disperzije (OD), ki 
se uporablja v krompirju, čebuli, česnu in šalotki. 

Vsebuje:
bentiavalikarb - izopropil ........................ 70 g/L  (7,61 % w/w); CAS št.:177406-68-7
oksatiapiprolin ...................................... 30 g/L (3,26 % w/w), CAS št.: 1003318-67-9

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria EOOD,  
Mladost 4, BPS 1A bld., Sofia 1766, Bolgarija.

Pooblaščeni zastopnik in distributer:
Corteva Agriscience SLO d.o.o.,  
Markišavska ulica 10, 9000 Murska Sobota.

Pooblaščeni distributer: KARSIA, Dutovlje, d.o.o.,  
Poslovalnica Ljubljana,  
Tržaška 132,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  
tel.: 00 386-8-387-89-31;  
www.karsia.si

Številka odločbe o registraciji: UVHVVR na MKGP: U34330-
19/2021/21 z dne 4.1.2022 z vsemi spremembami

Datum proizvodnje in številka serije: odtisnjeno na embalaži.

Rok uporabe: 3 leta od datuma proizvodnje odtisnjenega na 
embalaži pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti embalaži.

Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti! 
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o 
pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Pred uporabo preberite priložena navodila.

Ukrepi prve pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z 
delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, 
kot je navedeno v etiketi z navodilom za uporabo.

Način delovanja: Sredstvo ZORVEC™ ENDAVIA™ vsebuje dve 
aktivni snovi z različnim načinom delovanja. Obe aktivni snovi se 
po rastlini premeščata translaminarno, bentiavalikarb-izopropil 
deluje tudi sistemično.

Vsebina: 1 L ℮™ ®  Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience 
in njegovih povezanih podjetij. 
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NAVODILO ZA UPORABO

Varovanje okolja: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se 
upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran 
varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Znaki zastrupitve: do sedaj niso znani znaki zastrupitve pri ljudeh. 

Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi: 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom ter vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije. Pokliče se 
zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirana oblačila in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja 
kože ali pojava kožnega izpuščaja se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno 
obleko oprati. 
Stik z očmi: Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima in če se to lahko stori brez težav. S palcem in 
kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s počasnim curkom s čisto mlačno vodo. V primeru draženja se 
je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere s čisto vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Bruhanja 
se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme izzivati bruhanja, niti se mu ne daje  ničesar piti. Če je možno, se zdravniku 
predloži originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.
Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako 
svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično 
odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 
Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve 
(Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).

Način delovanja: Sredstvo ZORVEC™ ENDAVIA™ vsebuje dve aktivni snovi z različnim načinom delovanja. 
Oksatiapiprolin je edini predstavnik nove skupine piperidinil tiazol izoksazolnih fungicidov (FRAC koda 49), ki zavira 
sintezo beljakovine oksisterol (OSBP). Bentiavalikarb-izopropil spada v skupino CCA-fungicidov (amidi karboksilne 
kisline) (FRAC koda 40) in zavira sintezo celuloze. Obe aktivni snovi se po rastlini premeščata translaminarno, 
bentiavalikarb-izopropil deluje tudi sistemično.

Uporaba: Sredstvo ZORVEC™ ENDAVIA™ se uporablja preventivno, pred pojavom prvih znakov bolezni, v:
-  krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v odmerku 0,4 L/ha, pri porabi  vode od 200 

do 400 L/ha. Tretira se od razvojne faze, ko se iz gomoljev začnejo razgrinjati prvi listi (od BBCH 10), do 7 dni pred 
spravilom krompirja. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ štiri krat z najmanj 7 
dnevnimi vmesnimi presledki, pri čemer se lahko tretira največ tri krat zapored. Skupni odmerek v eni rastni sezoni 
ne sme presegati 1,6 L/ha.

-  čebuli, česnu in šalotki za zatiranje čebulne plesni (Peronospora destructor) v odmerku 0,5 L/ha, pri porabi  
vode od 200 do 600 L/ha. Tretira se od razvojne faze tretjega lista (> 3 cm) (od BBCH 13) do 28 dni pred spravilom 
pridelka. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ tri krat z najmanj 7 dnevnimi 
vmesnimi presledki, pri čemer se lahko tretira največ dva krat zapored. Skupni odmerek v eni rastni sezoni ne sme 
presegati 1,5 L/ha.

Opozorilo: Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na sosednje gojene rastline.

Fitotoksičnost: Ob upoštevanju predpisanega navodila za uporabo sredstvo ni fitotoksično.

Karenca: Karenca je 7 dni za krompir ter 28 dni za čebulo, česen in šalotko.

Antirezistentna strategija: V kolikor se fungicide z enakim načinom delovanja večkrat zaporedoma uporablja na isti 
površini v daljšem časovnem obdobju, lahko naravni, bolj odporni, sevi povzročiteljev bolezni preživijo in postanejo 
prevladujoči. Aktivni snovi oksatiapiprolin in bentiavalikarb-izopropil sta snovi s srednjim do visokim tveganjem za 
nastanek rezistence. Prav tako so vse aktivne snovi, ki pripadajo skupini CAA fungicidov (amidi karboksilne kisline) 
snovi s srednjim tveganjem za nastanek rezistence. 
Iz navedenih razlogov je število tretiranj v krompirju omejeno na štiri, v čebuli, česnu ter šalotki pa na tri v eni rastni 
sezoni. Ne glede na omejitve glede števila uporab v krompirju je potrebno skupno število vseh tretiranj iz  skupine 
CAA fungicidov na krompirju še dodatno omejiti,  kar pomeni da skupno število vseh tretiranj s sredstvi, ki vsebujejo 
aktivne snovi iz skupine CAA fungicidov, ne sme presegati polovice vseh tretiranj v eni rastni dobi, ob upoštevanju 
največjega dovoljenega števila tretiranj v eni rastni sezoni. Za dodatna tretiranja je potrebno uporabiti sredstva z 
drugačnimi načini delovanja. 

Mešanje (kompatibilnost): Sredstvo ZORVEC™ ENDAVIA™ se lahko meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
V primeru mešanja z drugimi sredstvi ali ob uporabi na novih sortah se je treba pred uporabo sredstva posvetovati z 
imetnikom registracije ali pooblaščenim zastopnikom. 

Priprava sredstva za uporabo: odmerjeno količino sredstva stresemo oz vlijemo v rezervoar škropilnice napolnjen s 
polovico potrebne količine vode. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med 
stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne 
brozge. Različne formulacije sredstev mešajte v zaporedju kot je navedeno v nadaljevanju. Ob dodajanju počakajte, 
da se predhodno sredstvo popolnoma premeša in enakomerno porazdeli v škropilni brozgi.
1. Vodotopne vrečke
2. Vodotopna zrnca
3. Močljiva zrnca
4. Močljivi prašek
5. Koncentrirane suspenzije na vodni osnovi
6. Vodotopni koncentrat
7. Koncentrat za oljno suspenzijo
8. Koncentrat za emulzijo
9. Pomožna sredstva, močila, olja
10. Vodotopna gnojila
11. Retardant zanašanja

Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju oziroma čiščenju 
rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) 
rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje in ščitnik za obraz.

Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno  delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi 
rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.

Delovna karenca: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretirani površini posuši. 

Pogoji skladiščenja: sredstvo shranjujemo v originalni in dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, 
zaščitenem pred vlago in pred virom toplote, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in ne poučenim 
osebam.

Navodila za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: v primeru nesreče najprej obvestimo center za obveščanje 
112. V primeru nesreče pri prevozu takoj ugasnemo motor vozila, zavarujemo mesto nesreče in preprečimo nastajanje 
nadaljnje škode. Uporabimo primerno zaščitno opremo. Ponesrečeni osebi nudimo prvo pomoč in takoj pokličemo 
zdravnika. Sicer ukrepamo kot v zaprtem prostoru. V zaprtem prostoru poškodovano embalažo damo v posebej 
označene posode, da gre na uničenje. Po razlitem pripravku potresemo absorpcijsko sredstvo (pesek, zemlja, mivka, 
žaganje). Absorbirani pripravek zberemo v ustrezne in posebej označene posode, da gre na uničenje. Kontaminirana 
tla očistimo z vodo in detergentom. Večje količine odpadne vode zberemo v posode, da preprečimo onesnaževanje 
odtočnih kanalov, vodotokov in podtalnice. V primeru požara gasimo s peno, razpršeno vodo, CO2 ali prahom. Pri 
požaru se sproščajo strupeni plini, zato pri gašenju uporabljamo dihalni aparat in nosimo popolno zaščitno obleko.

Čiščenje rezervoarja: škropilnico je potrebno očistiti takoj po zadnjem tretiranju, da se izognemo poškodbam na 
gojenih rastlinah, ki ga boste naslednjič tretirali. Za čiščenje uporabimo sredstva, ki odstranjuje ostanke škropiv in 
drugih ostankov kot so ostanki olj iz rezervoarjev, cevi, odtokov, filtrov in šob.
1.  Čiščenje pričnite s popolnoma izpraznjeno škropilnico. Ostanke na zunanji strani škropilnice sperite s čisto vodo.
2.  Notranjost rezervoarja sperite s čisto vodo in ga popolnoma izpraznite skozi cevi in odtok. Poraba vode za čiščenje 

naj bo 1/10 količine porabljene škropilne brozge.
3.  Napolnite rezervoar do polovice in dodajte čistilno sredstvo v priporočenem odmerku. Dobro premešajte in nato 

sperite cevi in odtok s čistilno raztopino. Do vrha napolnite rezervoar in med neprestanim mešanjem pustite 
čistilno raztopino 15 minut v škropilnici. Ponovno sperite cevi in odtok s čistilno raztopino ter popolnoma izpraznite 
škropilnico.

4.  Snemite filtre in šobe ter jih očistite s čistilnim sredstvom.
5.  Notranjost rezervoarja sperite s čisto vodo in ga popolnoma izpraznite skozi cevi in odtok. Poraba vode za čiščenje 

naj bo 1/10 količina porabljene škropilne brozge.
6.  Nastale ostanke odstranite v skladu z zakonodajo. Z ostanki ne škropite občutljivih kultur.
7.  Če ni možno popolnoma izprazniti rezervoarja je potrebno korak 3 ponoviti preden začnete s korakom 4.

Non-printed area on
page 2 ONLY (on the

back of «Label A-code +
Barcode area»)

Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area printed

on the front page)

PAGE 2 PAGE 3

Package MID : A60008071 2201

Trade Name : ZORVEC ENDAVIA

Country : SLOVENIA

Nbre pages (19 p. max.) : 7 pages

Size : 245 X 127

Artwork Type : BOOKLET LABEL

Specification : EU513-C

Printer : EMEA - CCL UK

Packing Location : EMEA - Cernay (F52)

Ticket No :

2201

3

Date :

Proof Cycle No :

COLOUR REFERENCES 
Number of Coulours used : 1

Noir

Last updated by : RESOGRAPHIC

ZorvecEndavia1LBklLblSvnA60008071 2201(iss3).indd   2ZorvecEndavia1LBklLblSvnA60008071 2201(iss3).indd   2 26/01/2022   13:1626/01/2022   13:16



EU513-C / CCL LABEL UK

232 mm

245 mm

232 mm

245 mm

 5 mm

 5 mm

12
7 

m
m

5 
m

m

5 
m

m

8 
m

m

8 
m

m

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo: Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega 
sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. 
Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo 
in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot ne nevaren odpadek 
skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja zlijemo v škropilno brozgo. Tako 
očiščeno embalažo oddamo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče 
odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Klavzula o jamstvu: ZORVEC™ ENDAVIA™ se lahko uporablja le v skladu z navodili na etiketi. Proizvajalec jamči 
za kakovost sredstva, dokler je sredstvo v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi 
lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja. Morebitna škoda ali 
slabše delovanje je lahko tudi posledica raznih lokalnih dejavnikov, kot so tip tal, sorte in vremenski pogoji, za katere 
proizvajalec prav tako ne more jamčiti. 
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POZOR  
Lahko povzroči alergijski odziv kože. Sum povzročitve raka. Strupeno za vodne 
organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Preprečiti vdihavanje hlapov ali 
razpršila. Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za obraz. Pri 
izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. 
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/
oskrbo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
Prestreči razlito tekočino. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo pri 
pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne 
embalaže.

Da bi preprečili tveganje za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 

S sredstvom in njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje 
ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko 
drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

UFI: GJPA-10AM-R006-RFSD
V primeru zastrupitve ali slabega počutja zaradi uporabe tega sredstva 
pokličite na 112 ali CORTEVIN kontaktni center za zastrupitve 24/7:   
+386 41 634 916 

Sredstvo za varstvo rastlin pred krompirjevo in čebulno plesnijo formulirano v obliki oljne disperzije (OD), ki 
se uporablja v krompirju, čebuli, česnu in šalotki. 

Vsebuje:
bentiavalikarb - izopropil ........................ 70 g/L  (7,61 % w/w); CAS št.:177406-68-7
oksatiapiprolin ...................................... 30 g/L (3,26 % w/w), CAS št.: 1003318-67-9

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria EOOD,  
Mladost 4, BPS 1A bld., Sofia 1766, Bolgarija.

Pooblaščeni zastopnik in distributer:
Corteva Agriscience SLO d.o.o.,  
Markišavska ulica 10, 9000 Murska Sobota.

Pooblaščeni distributer: KARSIA, Dutovlje, d.o.o.,  
Poslovalnica Ljubljana,  
Tržaška 132,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  
tel.: 00 386-8-387-89-31;  
www.karsia.si

Številka odločbe o registraciji: UVHVVR na MKGP: U34330-
19/2021/21 z dne 4.1.2022 z vsemi spremembami

Datum proizvodnje in številka serije: odtisnjeno na embalaži.

Rok uporabe: 3 leta od datuma proizvodnje odtisnjenega na 
embalaži pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti embalaži.

Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti! 
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o 
pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Pred uporabo preberite priložena navodila.

Ukrepi prve pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z 
delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, 
kot je navedeno v etiketi z navodilom za uporabo.

Način delovanja: Sredstvo ZORVEC™ ENDAVIA™ vsebuje dve 
aktivni snovi z različnim načinom delovanja. Obe aktivni snovi se 
po rastlini premeščata translaminarno, bentiavalikarb-izopropil 
deluje tudi sistemično.

Vsebina: 1 L ℮™ ®  Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience 
in njegovih povezanih podjetij. 
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