
Vanaf 2021 mogen twee bijna onmisbare 
moleculen, epoxiconazool en chloorthalonil, 
niet meer gebruikt worden. Gelukkig zullen 
ze vervangen worden door een recent erkende 
nieuwe generatie triazolen : Revysol®.  
Intrekking van belangrijke fungiciden en onzekere 
toekomst voor andere
Door de intrekking van epoxiconazool en chloorthalonil verdwijnen 
meer dan 35 veel gebruikte fungiciden voorgoed voor de 
graanteler.
Verder worden ook vragen gesteld over de toekomst van 
verschillende fungiciden, waaronder enkele op basis van triazolen. 
De Europese Commissie dient op korte termijn te beslissen 
over de vernieuwing of intrekking van hun erkenning.

Revysol®, de nieuwe generatie triazolen, nu 
beschikbaar
De erkenning van een nieuwe molecule binnen de fungiciden 
is in deze huidige situatie dan ook fantastisch nieuws. Vooral 
omdat het een nieuw triazool betreft, een essentiële chemische 
familie.
Revysol®, gedeponeerd handelsmerk BASF voor de werkzame 
stof mefentrifluconazool, is de nieuwe generatie triazolen die 
een gunstig profiel qua toxicologie en milieu combineert met 
een uitstekende werking tegen de belangrijkste bladziekten 
( septoria, roesten, ramularia ... ).
Revysol® onderscheidt zich door zijn curativiteit, nawerking, 
doeltreffendheid en werking op septoria- en ramularia-stammen 
die minder gevoelig geworden zijn tegenover huidige fungiciden.  
Vijf producten op basis van mefentrifluconazool ( Revysol® ) zijn 
reeds erkend in België. 

Revysol®, dé oplossing voor de intrekking van epoxiconazool en chloorthalonil dankzij zijn breed 
spectrum en zijn uitstekende werking, vooral op septoria en ramularia.

Grote verandering in 
de ziektebestrijding in granen

Revysol®, gedeponeerd handelsmerk BASF voor de werkzame stof mefentrifluconazool. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
.

Revysol® BASF gedeponeerd handelsmerk voor de werkzame stof mefentrifluconazool.
Graanfungiciden op basis van Revysol® : Balaya®, Lenvyor®, Revystar® Gold, Revytrex® en Verydor®. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Balaya® (11061P/B) bevat 100 g/l mefentrifluconazool + 100 g/l pyraclostrobin; Lenvyor® (11041P/B) bevat 100 g/l mefentrifluconazool; Revystar® Gold (11085P/B) bevat 100 g/l mefentrifluconazool + 50 g/l fluxapyroxad; 
Revytrex® (11089P/B) bevat 66,7 g/l mefentrifluconazool + 66,7 g/l fluxapyroxad; Verydor® (11101P/B) bevat 100 g/l mefentrifluconazool + 50 g/l fluxapyroxad.

Nieuwe graanfungiciden 
op basis van Revysol®

Raadpleeg uw handelaar of bezoek www.agro.basf.be

Méér dan een vervangoplossing voor 
epoxiconazool, een ware Revylutie

Vergelijking in het veld van een behandeling op basis van enkel epoxiconazool of enkel Revysol®.

Foto’s genomen 30 dagen ( 20/06/19 ) of 41 dagen ( 01/07/19 ) na de laatste behandeling in wintertarwe.

Onbehandeld
Meeropbrengst ivm onbehandeld : 

Behandeling op basis van enkel 
epoxiconazool : + 859 kg/ha

Behandeling op basis van enkel 
Revysol® : + 2.353 kg/ha
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