
De krachtige 
graanfungiciden 
van BASF

Al decennia lang innoveert BASF in de 
graanteelt. Recentelijk is het graanfungicide 
pakket geheel vernieuwd met nieuwe 
krachtige middelen om uw graanteelt te 
beschermen. Ook in de toekomst kunt u 
rekenen op de innovatieve graanoplossingen 
van BASF.
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Het graanfungicide Revytrex bestaat uit de werkzame stoffen Revysol en Xemium. In tarwe 
werkt deze combinatie superieur op septoria en goed op roesten. Revytrex kenmerkt zich 
door een lange duurwerking en is daarmee zeer geschikt voor de vlagbladtoepassing 
tijdens groeistadium 39-49.

Advies op T2: 1,5 l/ha

De fungicide oplossing Lenvyor Top is een pack en bestaat uit Curbatur 250 EC 
(prothioconazool) en Lenvyor (Revysol). Deze combinatie van middelen werkt in tarwe goed 
tegen aarfusarium en sneeuwschimmel. Het is daarmee geschikt voor de T3 toepassing in 
groeistadium 61-65. De toepassing heeft tevens aanvullende bescherming van het vlagblad.

Advies op T3: 0,65 l/ha + 0,65 l/ha
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Het graanfungicide Retengo bevat de werkzame stof pyraclostrobine. In tarwe werkt deze 
goed op roesten. In gerst kan Retengo ook een aanvullende werking hebben op blad- en 
netvlekken. In tarwe kan Retengo op het T0 tijdstip worden ingezet tot groeistadium 31. Het 
kan ook als tussentijdse toepassing worden ingezet.

Advies: 0,75 l/ha

Het graanfungicide Balaya bestaat uit de werkzame stoffen Revysol en de pyraclostobine. 
In tarwe werkt deze combinatie superieur op septoria en goed op roesten. In gerst 
werkt Balaya goed op ramularia, blad- en netvlekken. Balaya is ook al effectief bij lagere 
temperaturen. Daarom is het geschikt voor de T1 toepassing tijdens groeistadium 32. 
     
Advies op T1: 1,25 l/ha

De fungicide oplossing Priaxor Duo is een pack. Het bestaat uit Priaxor EC (Xemium en 
pyraclostrobine) en Revystar (Revysol). Deze combinatie werkt in tarwe superieur op septoria 
en goed op roesten. In gerst werkt Priaxor Duo goed op ramularia, blad- en netvlekken. 
De fungicide oplossing Priaxor Duo is geschikt voor de hoofdtoepassing in tarwe en gerst.

Advies op T2: 1 l/ha + 1 l/ha
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