
Valifenalát je nová systémová fungicidní 

účinná látka ze skupiny amidů karboxylových 

kyselin. Tato účinná látka se širokým 

spektrem fungicidního účinku se projevuje 

preventivním, kurativním, eradikativním 

a antisporulačním účinkem, který je v 

přípravku EMENDO M v kombinaci  

s kontaktním fungicidem mankozeb.

    Účinná látka v rámci chemické skupiny CAA (amidy kyseliny karboxilové)

 • Translaminární a lokálně systémový účinek

 • Podpora antirezistentní strategie

	 Vynikající preventivní ochrana (zvenčí) s kurativním účinkem (zevnitř), 

vykazuje rovněž eradikativní účinek

  Přípravek se po aplikaci fixuje na povrchu a uvnitř listů -> zároveň tak 

poskytuje dokonalou ochranu novým přírůstkům

	 Odolný proti srážkám

	 Dlouhodobý účinek

	 Synergický účinek s mancozebem - významný vedlejší účinek i proti hnědé 

skvrnitosti listů (Alternaria spp.)

	 Nově bez omezení v OP II.st povrchových a podzemních vod

AKTIVNÍ SÍLA CHRÁNÍCÍ ZEVNITŘ I ZVENKU

Detaily produktu 
Účinná látka
valifenalát 60 g/kg + mankozeb 600 g/kg

Formulace
vodorozpustné granule (WG)
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Plodina,
oblast
použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost OL

brambor plíseň bramborová 2,5 kg/ha 7

réva plíseň révová
1 kg/ha do BBCH 61
2 kg/ha od BBCH 61 

28 (moštové)
70 (stolní)

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší 
účinnosti proti hnědé skvrnitosti bramborových 
listů a plísni bramborové na hlízách.

Valifenalát narušuje tvorbu buněčných stěn 
ovlivňováním jejich syntézy. Mankozeb 
způsobuje blokování metabolismu patogenních 
hub na buněčné úrovni v různých fázích 
Krebsova cyklu. Tento způsob účinku poskytuje 
dithiokarbamátům výhodu jejich rozsáhlé aktivity.
Emendo M působí proti houbám rodu 
Phytophthora a Plasmopara. Je určen k ochraně 
bramboru proti plísni bramborové a révy proti 
plísni révové. Přípravek je vhodný pro použití v 
celé pěstitelské oblasti bramboru a révy.

Upřesnění podmínek aplikace
Emendo M v bramborách aplikujte preventivně 
před výskytem prvních příznaků napadení plísní 
bramborovou. Přípravek používejte zejména 
na první postřiky na začátku intenzivního růstu 
rostlin (BBCH 17-39) nejpozději do fáze zrání 
(BBCH 89). Přípravek aplikujte v intervalu 7 až 
10 dní na základě signalizace podle intenzity 
infekčního tlaku. Doporučené množství vody na 
hektar je 200-400 l. V révě přípravek Emendo 
M aplikujte preventivně před výskytem prvních 
příznaků napadení peronospórou révy, zejména 
před rozkvětem (BBCH 50). Přípravek v révě 
aplikujte v intervalu 10 až 12 dní na základě 
signalizace podle intenzity infekčního tlaku. 
Doporučené množství vody na hektar je 300-
1000 l.

Aplikaci provádějte na suché listy a hrozny. 
Údaje o možné fytotoxicitě, odrůdové citlivosti, 
vlivu na následné a sousední plodiny: v rozsahu 
registrovaného použití přípravku nejsou známé.

Omezení rizika vzniku rezistence
SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte 
v révě tento přípravek nebo jiný, který obsahuje 
účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny 
karboxylové, např. dimethomorf, iprovalikarb, 
valifenalát, mandipropamid) vícekrát než 4x za 
vegetační sezónu, v bramborách neaplikujte ve 
více než 50 % z celkového počtu ošetření proti 
uvedené chorobě.

Doporučení pro aplikaci :
   doporučená dávka vody

 • brambory : 200-400 l/ha

 • réva : 300-1 000 l/ha

   při aplikaci dbejte na to, aby ventilátor 

postřikovače nebo rosiče byl v těsné 

blízkosti porostu. Používejte jemný postřik 

při vysokém tlaku, aby se zabezpečilo 

dokonalé pokrytí listové plochy kapalinou

  max. počet aplikací  v bramborách  4x (do 

BBCH 40 max. 1x) v révě  2x za rok

  aplikujte na suché listy (nebo hrozny v 

případě révy)


