
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 oplossing, een ware Revylutie
Robuust : een breed werkingsspectrum en een zeer goede werking ook tegen aangepaste stammen.

Makkelijk : een uitstekende curativiteit en een langdurige bescherming voor meer flexibiliteit bij de toepassing. 

Betrouwbaar : zelfs bij regen, koele temperaturen of hoge UV-straling.

De fungiciden op basis van Revysol® werden op grote schaal gebruikt in 2021 en hebben meteen al hun 
grote interesse bewezen voor de ziektebestrijding in granen. 

Gezondere granen en hogere opbrengsten 
Alle proefresultaten bevestigen de hoge werkingsgraad van de fungiciden op basis van Revysol® met beter beschermde en 
productievere granen als gevolg.

De Revylutie is gelanceerd en zet zich door

Revysol® is het door BASF gedeponeerd handelsmerk voor 
de werkzame stof mefentrifluconazool, de nieuwe generatie  
triazolen die een gunstig toxicologisch en milieu profiel combineert 
met een uitstekende werking tegen de belangrijkste bladziekten.
Fungiciden op basis van Revysol® onderscheiden zich door 
hun curativiteit, nawerking en de bestrijding van ziektestammen 
die minder gevoelig geworden zijn voor de huidige fungiciden.

Zo is Revysol® de revolutie in de ziektebestrijding en biedt, in 
tarwe, de volgende voordelen :
• werkt tegen alle septoria-stammen
• combineert de beste septoria-bestrijding onder de triazolen met  
 een uitstekende werking tegen de andere belangrijke bladziekten
• beschermt beter de SDHI’s tegen het risico op verminderde  
 werking ten gevolge van resistentie-ontwikkeling
• zorgt voor de curativiteit en duurwerking die noodzakelijk zijn  
 voor de bescherming van het laatste en voorlaatste blad
• overtreft in combinatie met Xemium®* de oude SDHI-referenties,  
 in werking en opbrengst, tegen septoria zonder toegevingen te  
 doen op vlak van roestbestrijding.

BASF proef – Obaix 2021 - Wintertarwe ( variëteit Bergamo ) - Aanwezige ziekten : voornamelijk septoria en blad fusarium. Behandelde percelen : schema op basis van triazool voor 
de eerste behandeling en van SDHI-triazool voor de tweede. T1 op 11/05/2021 in het stadium derde knoop ( BBCH 33 ) - T2 op 11/06/2021 in het stadium aarvorming ( BBCH 55-59 )
Foto’s genomen op 29/06/2021. Opbrengst in onbehandeld: 8.251 kg/ha

Graantelers kozen voor de nieuwe fungiciden 
op basis van Revysol® en ze hadden gelijk !

* Xemium® gedeponeerd handelsmerk BASF voor de werkzame stof fluxapyroxad ( SDHI ).

Onbehandeld  Referentiebehandeling
Meeropbrengst t.o.v. onbehandeld : + 1.495 kg/ha

Behandeling op basis van Revysol®
Meeropbrengst t.o.v. onbehandeld : +2.088 kg/ha
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