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Pachetul fungicid Flexity® Duo este tratamentul 
ideal pentru culturi sănătoase de grâu, acționând 
eficient împotriva făinării și a complexului de boli 
foliare. 

Conține două substanțe active cu două moduri 
diferite de acțiune: metrafenona din grupa chimică 
a benzofenonelor, fiind cea mai bună substanță 
activă în combaterea făinării și piraclostrobin 

din grupa chimică a strobilurinelor, fiind cea mai 
eficientă strobilurină de pe piața din România. 

Caracteristicile și sinergismul dintre cele două 
substanțe active, poziționează Flexity® Duo ca 
prim tratament în primăvară, oferind flexibilitate în 
aplicare în funcție de stadiul de dezvoltare a culturii 
și condițiilor climatice de la momentul aplicării. 

Grâu de toamnă

Grâu de primăvară

Grâu durum

Grâu spelta

Agentul de dăunareCultura Doză

Flexity® 0.25 l/ha
             +
Retengo® 0.5 l/ha

Denumirea științifică

Erysiphe graminis

Puccinia recondita

Puccinia striiformis

Pyrenophora tritici

Rhynchosporium secalis

Denumirea populară

Făinarea

Rugina brună

Rugina galbenă

Pătarea reticulară

Arsura frunzelor

Pachetul Flexity® Duo conține următoarele produse:
 • Flexity (300 g/l metrafenonă)
 • Retengo (200 g/l piraclostrobin)

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Un pachet pentru 20 hectare:
5 litri Flexity® + 10 litri Retengo®

Recomandări

Perioada de aplicare: se aplică în fenofazele BBCH 25 – 61, 
de la sfârșitul înfrățitului și până la înflorit

Timp de pauză: 35 zile

Volumul de apă recomandat: între 100 – 400 litri/hectar

Tehnica de aplicare

• Protecție sigură a culturii de grâu împotriva făinării și a complexului de boli foliare

• Siguranța eficacității până la al doilea tratement

• Flexibilitate în aplicare, ce permite o mai bună organizare a activităților în fermă

• Utilizarea eficientă a îngrășămintelor și a rezervelor de apă din sol

Avantaje

Cultura

Fungicide | Flexity® Duo



Utilizaţi cu precauţie produsele fitosanitare. Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare. Atenţie la simbolurile și indicaţiile de pericol.

Flexity® Duo
Tratamentul ideal 
pentru culturi sănătoase.
Noul pachet fungicid inovator de la BASF 
acționează eficient împotriva făinării și a 
complexului de boli foliare la grâu, încă de 
la primul tratament din primăvară.


