
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.

Fungiciden op basis van Revysol® hebben ook hun meerwaarde in gerst bewezen met als voordelen: goede bescherming 
van de laatste blaadjes, een gezonde afrijping en hoge opbrengsten.

In gerst revolutioneert Revysol® gecombineerd met  Xemium®* 
en F500** de bescherming van de laatste blaadjes ( laatste 
behandeling ) dankzij :

 een betere werking tegen ramularia
 een effectieve bestrijding van het ziektecomplex
 hoge opbrengstniveau’s

BASF proef – Obaix 2021 – Wintergerst ( variëteit KWS Tonic ). Aanwezigheid van een ziektecomplex. Behandelde percelen: schema op basis 
van een triazool voor de eerste behandeling en van een SDHI met partner voor de tweede behandeling. T1 in het stadium 1ste– 2de knoop 
( BBCH 31-32 ) op 23/04/2021 en T2 in het stadium zwelling – aarvorming ( BBCH 49-55 ) op 20/05/2021. Foto’s genomen op 15/06/2021.

Kies voor een fungicide op basis van Revysol® voor de 
bescherming van de laatste blaadjes in wintergerst !

Revysol® gedeponeerd handelsmerk BASF voor de werkzame stof mefentrifluconazool ( triazool ). * Xemium® gedeponeerd handelsmerk BASF voor de werkzame stof fluxapyroxad ( SDHI ). 
** F500 codenaam BASF voor de werkzame stof pyraclostrobin ( strobilurine ).

Onbehandeld.
Opbrengst: 6.732 kg/ha.

T1 gevolgd door een T2 met een SDHI referentie.
Opbrengst: 8.973 kg/ha ( + 2.241 kg/ha ).

Enkel T1.
Opbrengst: 8.024 kg/ha ( + 1.292 kg/ha ).

T1 gevolgd door een T2 met een Revysol®-oplossing. 
Opbrengst: 9.097 kg/ha ( + 2.365 kg/ha ).

Uiterst effectieve bestrijding van het ziektecomplex, waaronder ramularia, en hoge 
opbrengstniveau’s.

De Revylutie is gelanceerd en zet zich ook door in gerst !


