
Συνεργασία 
με θετικό πρόσημο 

Valis® Plus



 
 

To Valifenalate, είναι νέο μυκητοκτόνο 
με προστατευτική, θεραπευτική και 
αντισποριογόνο δράση, που αναστέλλει 
τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος 
των μυκήτων. 

Γρήγορη διείσδυση
Μετά την εφαρμογή προσκολλάται στην επιφάνεια του
φύλλου με αποτέλεσμα να έχει εξαιρετική αντοχή στην 
έκπλυση. Η γρήγορη εγκατάσταση στην κηρώδη επιφάνεια 
του φύλλου και η σταδιακή διείσδυση στο εσωτερικό του
προσφέρουν μεγάλη διάρκεια δράσης 

Διελασματική κίνηση
Η εφαρμογή γίνεται στην επάνω επιφάνεια του φύλλου
αλλά χάρη στη διελασματική του κίνηση
παρέχει προστασία και στην κάτω πλευρά 

Ακροπέταλη  κίνηση
Η ανακατανομή στο φύλλο γίνεται με αργή
ακροπέταλη  κίνηση και έτσι προστατεύει τα φύλλα
που μόλις έχουν σχηματιστεί    

Η δύναμη του Valifenalate συνδυάζεται με
τα οφέλη 2 διαφορετικών χαλκών,
οξυχλωριούχου και υδροξειδίου, που είναι
προστατευτικά μυκητοκτόνα επαφής 
με δράση σε πολλαπλά σημεία.   

Valifenalate
Χαλκός σε δύο
διαφορετικές μορφές  

Valis® Plus

+

Valis® Plus =  Συνεργασία με θετικό πρόσημο  

Κάθε χαλκούχο σκεύασμα, δρα μέσω των 
δισθενών ιόντων χαλκού (Cu2+) που έχουν 
μυκητοκτόνο δράση!

Τα ιόντα Cu2+ παρεμποδίζουν τη βλάστηση των 
σπορίων και έχουν δράση σε πολλαπλά σημεία 
στο κύτταρο:

1. Εμποδίζουν την κυτταρική αναπνοή

2. Επιβραδύνουν την πρωτεϊνοσύνθεση

3. Μειώνουν την περατότητα των μεμβράνων και 
τη μεταφορά των συστατικών στοιχείων μέσα 
από αυτές



Valis® Plus

Κατανομή του χαλκού 
στο φύλλο μετά την εφαρμογή

Μεγάλη περιοχή του 
φύλλου δεν προστατεύεται σωστά

Το Valis® Plus χάρη στο μικρό μέγεθος των σωματιδίων 
χαλκού (< 2 µm), επιτυγχάνει ομοιογενή κάλυψη του φύλλου

 Οξυχλωριούχος  Υδροξείδιο
 χαλκός  του χαλκού Valis® Plus

Αποτελεσματικότητα ++ +++ +++

Άμεση δράση ++ +++ +++

Μακράς διάρκειας δράση +++ ++ +++

Αντοχή στην έκπλυση ++ ++ +++

Κοινός
Χαλκός

++ καλή   +++ πολύ καλή



 
 

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι  
Τηλ. Κέντρο: 210 68 60 100, FAX: 210  68 60 200 
www.basf-agro.gr

Παρασκευαστής: Belchim Crop Protection NV/SA

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 

Καλλιέργεια Στόχος Δόση Όγκος ψεκ.                    Χρόνος  εφαρμογής Μ.Α.Ε**                
  (γρ./στρ.) Υγρού λίτρα    /καλλιεργητική    

  / στρ.   περίοδο

82 ςερέμη 21-01 2 ςέκϊονυε ιανίε ςεκήθνυσ ιο νατό ςέγομραφΕ  001-02 002 ςοροπσόνορεΠ  ιλέπμΑ*
(Επιτραπέζια    νητ όπα ,ςαιενέθσα ςητ ηξυτπάνα νητ αιγ  
 & οινοποιήσιμα    ήγαλλα νητ ςωέ ςησητσάλβ ςητ ήχρα  
σταφύλια)    )18-31 HCBB( νώπρακ νωτ ςοταμώρχ υοτ  

3 ςερέμη 01-7 3  ςέκϊονυε ιανίε ςεκήθνυσ ιο νατό ςέγομραφΕ  001-02 052 ςοροπσόνορεΠ  )Υ( ατάμοΤ
    )58-71 HCBB( ςαιενέθσα ςητ ηξυτπάνα νητ αιγ   

01 ςερέμη 01-7 3  ςέκϊονυε ιανίε ςεκήθνυσ ιο νατό ςέγομραφΕ  001-02 052 ςοροπσόνορεΠ  ήκιναχημοιΒ
τομάτα    )58-71 HCBB( ςαιενέθσα ςητ ηξυτπάνα νητ αιγ  

3  ςέκϊονυε ιανίε ςεκήθνυσ ιο νατό ςέγομραφΕ  001-02 052 ςοροπσόνορεΠ ατάταΠ
  7 ςερέμη 01-7  )58-71 HCBB( ςαιενέθσα ςητ ηξυτπάνα νητ αιγ  

3  ςέκϊονυε ιανίε ςεκήθνυσ ιο νατό ςέγομραφΕ  001-02 052 ςοροπσόνορεΠ ιδύμμερΚ
  3 ςερέμη 01-7  )84-12 HCBB( ςαιενέθσα ςητ ηξυτπάνα νητ αιγ  
      
      

Παρατηρήση       

*Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις ποικιλίες αμπελιού Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα από τη χρήση του σκευάσματος.       
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Το Valis® είναι σήμα κατατεθέν της Belchim

Valis® Plus

** Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών

Μεσοδιάστημα
εφαρμογών

Ημέρες πριν
τη συγκομιδή


