
Mocny fungicyd przeciwko zarazie ziemniaka
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w ziemniakach. .

Działanie : wgłębne (walifenalat) i kontaktowe (mankozeb)

Formulacja : WG (granulat)

Dawka : ziemniak 2 - 2,5 kg/ha

Dawka wody : 400 L/ha

Liczba zabiegów na sezon : 3

Odstępy między zabiegami : 7 - 10 dni

w ziemniakach. .

Skuteczność preparatu Valis M w ochronie przed zarazą ziemniaka
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Valis M 2,5 kg

Substancje czynne : walifenalat 60 g/kg + mankozeb 600 g/kg

Ocena skuteczności ochrony
przed zarazą ziemniaka
Polska 2013
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Efekt przemieszczania się walifenalatu po punktowym naniesieniu na łodygę ziemniaka

(substancja aktywna znakowana radioaktywnym węglem C14)

∞ Walifenalat posiada możliwość transportu w tkankach przewodzących ziemniaka

∞ Walifenalat chroni nowe przyrosty

Miejsce aplikacji
walifenalatu

Miejsce aplikacji
walifenalatu

Nowa substancja aktywna w ochronie ziemniaka

Walifenalat jest fungicydem należącym do 

chemicznej grupy związków acyloaminowych.

Walifenalat blokuje syntezę ścian komórkowych: 
• zarodników (na powierzchni rośliny)
• strzępek grzybni (wewnątrz rośliny)

Mechanizm działania Walifenalat bardzo szybko po zabiegu reaguje z woskiem roślinnym i jest wchłaniany do  

tkanek liści. Walifenalat na powierzchni liści tworzy rezerwuar substancji aktywnej.

• Bardzo dobra ochrona przed zmywaniem przez deszcz.

• Rezerwuar substancji aktywnej na powierzchni liści systematycznie uzupełnia niedobory  
walifenalatu w roślinie, przez co czas ochrony wydłuża się nawet do 10 dni.

Szybkie wchłanianie

Walifenalat Aktywnie Chroni Twoje RoślINy poprzez:

Działanie translaminarne
Walifenalat zastosowany na wierzchnią warstwę liści, jest transportowany także na ich dolną stronę.

Liście tym samym są chronione obustronnie.

Walifenalat przemieszcza się w liściu na drodze dyfuzji. Oznacza to, że substancja aktywna przenika

z jednej komórki do drugiej zapewniając ochronę na całej powierzchni liścia.

Efekt dyfuzji
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Działanie walifenalatu na zarodniki

Działanie walifenalatu na strzępki grzybni

Kontrola

Kontrola

Działanie antysporulacyjne (hamowanie tworzenia  
nowych zarodników)
Walifenalat chroniąc dolną powierzchnię liści niszczy tym samym
struktury reprodukcyjne grzyba. Uniemożliwia to dalszą infekcję
kolejnych roślin na plantacji.

Działanie lecznicze
Walifenalat zatrzymuje rozwój grzybni w tkankach roślin poprzez
zniszczenie strzępek infekcyjnych.

Wysoka skuteczność grzybobójcza na powierzchni rośliny 
Zahamowanie rozwoju infekcji przez walifenalat jest możliwe
dzięki szybkiej eliminacji struktur infekcyjnych grzyba.
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