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Fungicide | Flexity® Trio

Flexity® - 300 g/l metrafenonă
Mizona® - 30 g/l Xemium® (fluxapiroxad) + 200 g/l piraclostrobin

Pachetul fungicid Flexity® Trio este soluția 
completă pentru primul tratament, care conține 
trei substanțe active din grupe chimice diferite, 
pentru combaterea întregului spectru de boli 
care apar primăvara devreme. Cele trei substanțe 
active au moduri de acțiune diferite, astfel 
combaterea agenților patogeni este sigură. 
Metrafenona, din grupa chimică a benzofenonelor, 
este cea mai bună substanță activă în combaterea 
făinării, piraclostrobin, din grupa chimică a 

strobilurinelor, este cea mai eficientă strobilurină 
de pe piața din România, iar Xemium® este cea mai 
nouă inovație de la BASF, din grupa chimică SDHI, 
cu eficacitate de excepție împotriva septoriozei.
Caracteristicile și sinergismul dintre cele trei 
substanțe active, poziționează Flexity® Trio ca 
prim tratament în primăvară, oferind flexibilitate în 
aplicare în funcție de stadiul de dezvoltare a culturii 
și condițiilor climatice de la momentul aplicării.

Pachetul fungicid Flexity® Trio conține următoarele produse:

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

Agentul de dăunareCultura Doză

Grâu de toamnă
Grâu de primăvară
Grâu durum
Grâu spelta

Orz de toamnă, 
Orz de primăvară

Flexity®

0.25 l/ha
      +
Mizona®

0.5 l/ha

Denumirea științifică

Erysiphe graminis
Puccinia triticina
Zymoseptoria tritici

Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis

Blumeria graminis

Denumirea populară

Făinarea
Rugina brună
Septorioza

Pătarea reticulară a frunzelor 
de orz
Arsura frunzelor de orz 
(rincosporioza)
Făinarea

Date tehnice

Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Perioada de aplicare: se aplică în fenofazele BBCH 30 – 61, respectiv de la începutul alungirii tulpinii și 
până la începutul înfloritului.
Timp de pauză: 35 zile.
Volumul de apă recomandat: între 100 – 400 litri/hectar.

Tehnica de aplicare

88

• Soluție completă cu 3 substanțe active dedicate principalelor boli care apar primăvara devreme:   

 făinare, septorioză, rugini.

• Substanțe active cu 3 moduri diferite de acțiune pentru a împiedica apariția agenților patogeni cu   

 forme de rezistență.

• Siguranța eficacității până la al doilea tratament.

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

Avantaje

Cultura


