in d r uiven

Een KRACHTIG fungicide tegen valse meeldauw
ACTief IN de plant
Translaminaire verdeling in het blad
Sterke preventieve werking dankzij 2 actieve stoffen

Een nieuwe actieve stof in druiven
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Valifenalaat is een fungicide dat tot de chemische groep
van valinamide carbamaten behoort.
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Valifenalaat verhindert de aanmaak van de celwand
• van de sporen (buitenkant van de plant)
• van het mycelium (binnenkant van de plant)


Onbehandelde spore

Effect van Valifenalaat op de spore


Onbehandelde gekiemde spore
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Effect van Valifenalaat op de kiembuisjes

Valifenalaat is uitermate werkzaam op de sporenkieming. De
spore kan niet kiemen omdat de actieve stof Valifenalaat de
aanmaak van infectiestructuren, zoals de kiembuis, verhindert.

Valifenalaat vertoont een curatieve werking op het mycelium
binnenin de plantendelen door de celwand te vernietigen.

De werking op de celwand veroorzaakt ook de remming van de
reproductieve delen en leidt tot een antisporulerend effect.

In de MOA-lijst (Mode Of Action) van FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) behoort
Valifenalaat tot de familie van CAA-fungiciden (Amino Acides Carbamates).
www.frac.info
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Valifenalaat is ACTief IN de plant

Snelle opname
Na toepassing zet Valifenalaat zich vast in de waslaag en bouwt er een reserve op van actieve
stof die niet zal afspoelen en zich geleidelijk zal verspreiden binnenin de plant.
• niet afspoelbaar = goede regenvastheid
• ongeveer 2 uur na toepassing bereikt Valifenalaat zijn werkzame concentratie in het blad. Daarna
zal er gedurende een langere periode (14 dagen) een constante doorstroom zijn van actieve stof
vanuit de waslaag naar de binnenste delen van het blad.

Translaminair effect
De toepassing aan de bovenzijde van het blad beschermt ook de onderzijde van het blad.
Dit geeft het product de mogelijkheid om tijdens de groei het blad van binnenuit te beschermen.

Herverdelend effect
Er is een herverdeling van Valifenalaat in het blad, enerzijds in de waslaag, anderzijds via xyleem transport.
Radiografische beelden na toepassing van radioactief gemarkeerd (14C) Valifenalaat op de stengel.

Druppel
Valifenalaat
2 uur

15 uur

Valifenalaat toont een herverdeling via xyleem transport.
Valifenalaat beschermt de nieuwe groei.

2 dagen

Samenstelling: valifenalaat 60 g/kg + folpet 480 g/kg
Formulatie: WG
Dosis: 2 kg/ha
Toegelaten in: wijndruiven
Aantal toepassingen: 3 per 12 maanden
Interval: 10 dagen
Veiligheidstermijn: 28 dagen
Toelatingsnummer: 16027 N
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Actief in de plant

Dankzij valifenalaat :

Versterkt met folpet :

∞ Herverdelend in de waslaag

∞ Preventief contactfungicide

∞ Translaminaire werking

met een brede werking

∞ Opwaarts systemisch

(multisite werking).

Pas Valis F steeds preventief toe:
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Belchim Crop Protection N.V.
Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel - België
www.belchim.be
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie. Valis® F is een product van Belchim Crop Protection N.V.

