
Um FUNGICIDA poderoso contra o míldio da batateira
ACTividade preventiva e curativa 

ACTua por redistribuição na superfície da folha
ACTividade foliar translaminar

Composição : Valifenalato 60 g/kg + Mancozebe 600 g/kg

Formulação : WG - grânulos dispersíveis

Dose : 250 g/hl - 2,5 kg/ha

Cultura : Batata

Número de aplicações : 3

Intervalo entre aplicações : 7 a 10 dias
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0

20

40

60

80

18/06 25/06 2/07 9/07 16/07 23/07 30/07 6/08 13/08 20/08

%
 d

e 
in

fe
cç

ão

Phytophthora infestans - míldio da batateira  - campo com baixa pressão de doença
Polónia 2010

Não tratado Valis M 2,5 Referência 1 Referência 2

Resultados de ensaios Valis M
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Phytophthora infestans - míldio da batateira  - campo com elevada pressão de doença
Reino Unido 2009

Não tratado Valis M 2,5 Referência 1 Referência 2 Referência 3
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Belchim Crop Protection
Rua da Oliveira, 37 - 2º
3080-074 Figueira da Foz
Telef./Fax: 233109482
www.belchim.com

Atenção: leia o rótulo antes de utilizar o produto.

Valis M é uma marca registada por Belchim Crop Protection N.V.

Intervalo de segurança : 7 dias
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Imagens rádio-etiquetadas após a aplicação do Valifenalato (14C) na base de uma folha.

O Valifenalato possui translocação no sistema xilémico da planta.

O Valifenalato proteje as folhas recentemente formadas.

Uma gota de 

Valifenalato

Uma gota de 

Valifenalato

2 horas 24 horas 7 dias

Nova substância activa na cultura da batata

Na lista sobre o modo de acção FRAC (Comissão de Acção para a Resistência Fúngica) 
o Valifenalato está classifi cado no grupo dos Fungicidas CAA (grupo das amidas de ácido carboxílico).

Para mais informações ver o Website FRAC em www.frac.info

O Valifenalato é um novo fungicida pertencente 
ao grupo químico valinamida carbamatos

O Valifenalato apresenta efeitos na síntese da parede celular fúngica

• Nos esporos (no exterior da planta)
• No micélio (no interior da planta)

Modo de Acção Após a aplicação, o Valifenalato fi xa-se à camada de ceras cutículares e penetra na folha. 

O Valifenalato penetra na cutícula cerosa formando uma reserva da substância activa.

• Excelente resistência à lavagem.

• Espalha-se gradualmente no interior da planta, alcançando uma concentração optimizada 
e permanece activo até 14 dias.

Rápida Absorção

O Valifenalato actua no interior da planta através de:

Efeito translaminar

A aplicação na página superior da folha permite proteger a página inferior devido à deslocação 
translaminar. 

Há uma redistribuição do Valifenalato na folha devido ao movimento acrópeto (da base para o ápice) lento.

Efeito dispersante
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 Efeito do Valifenalato nos esporos

 Efeito do Valifenalato nos esporos

Não tratado 

Não tratado 

Actividade anti esporulante devido à inibição das estruturas
reprodutivas, induzida pela acção da parede celular.

Actividade curativa no micélio com um desenvolvimento activo 
no interior dos tecidos da planta, destruindo as paredes celulares 
dos fungos nas extremidades da hifa.

Muito activo contra a germinação dos esporos, inibindo 
a formação das estruturas infecciosas, tais como os tubos 
germinativos e a vesícula subestomática, interferindo com a 
síntese da parede celular.

Valis_M_PT13_A3.indd   2 14/01/2014   15:15:12


