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Revysol®: pierwszy triazol  
z grupą izopropanolową
W strukturze cząsteczki substancji czynnej Revysol® grupa triazolowa 
jest związana poprzez elastyczną grupę izopropanolową. 

Ta wyjątkowa budowa chemiczna pozwala cząsteczce łatwo przyjmować 
różne postacie – wiążące lub niewiążące.

Kiedy Revysol® dociera do enzymu patogenu, tworzy strukturę wiążącą, 
która wyglądem przypomina hak, i wczepia się w enzym.

Revysol® blokuje jeden konkretny enzym, C14-demetylazę, który odgrywa 
rolę w biosyntezie ergosterolu. Tak jak inne sterole, jest on potrzebny do 
utrzymania membran komórkowych w nienaruszonym stanie.

Revysol® blokuje biosyntezę ergosterolu bardzo efektywnie, dzięki  
czemu dochodzi do rozdarcia membran komórkowych  
i w konsekwencji do obumarcia grzyba.

izopropanol  
przybiera  
postać  
„haka”

Revysol®  
dociera 
do enzymu...

...blokuje biosyntezę  
ergosterolu, co powoduje  

obumarcie grzyba

Revysol® wiąże się średnio 100-krotnie 
mocniej z patogenem

Substancja czynna Revysol® tworzy strukturę wiążącą w formie „haka”, 
dzięki której wiąże się z enzymem patogenu nawet do stu razy silniej niż 

standardowy fungicyd triazolowy. Zapewnia to jego wyższą skuteczność.

Blokowanie CYP51 (Zymoseptoria tritici)

ŚREDNIO

SILNIEJSZE  
WIĄZANIE

Z PATOGENEM

100x

Wiązanie z enzymem docelowym (na przykładzie septoriozy)
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Septoria

Revysol® – triazol  
  nowej generacji

Stary triazol



REVYLUCYJNA pewność!

Rozwiązanie fungicydowe na pierwszy zabieg

Pak zawiera dwa fungicydy: Revycare® + Flexity®

      Revysol®       stabilna skuteczność       protiokonazol       spadek skuteczności
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Stabilna i wysoka skuteczność substancji czynnej  
Revysol® w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści pszenicy

Zyskaj pewność inwestycji  
– Revysol® wiąże się średnio 

100-krotnie mocniej z patogenem

Jaką korzyść daje Ci RevyFlex® ?

PEWNOŚĆ100-KROTNIE
inwestycji 

i skuteczności 
ochrony

mocniejsze wiązanie  
cząsteczki Revysol®  

z patogenem

Szerokie spektrum zwalczanych chorób

Efekty fizjologiczne

ZyskujeszŚREDNIO

% skuteczności przeciwko septoriozie paskowanej liści
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Doświadczenia polowe, Europa 2013-2018; 1-2 zabiegi w BBCH 31-65. Ocena 20-60 dni po ostatnim zabiegu.

RevyFlex® zapewnia wysoce skuteczną ochronę przeciwko 
wszystkim najważniejszym chorobom w różnych gatunkach 

zbóż: pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym.

rdza żółta

plamistość siatkowa jęczmienia

łamliwość źdźbła zbóż i traw mączniak prawdziwy zbóż i traw

septoria paskowana liści

rynchosporioza zbóż rdza brunatna

ramularia

ŚREDNIO

WYŻSZA 
SKUTECZNOŚĆ

+25%



45

Doświadczenia polowe, 2014-2017 (Polska, Niemcy, Francja, UK)
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Jaką korzyść  
daje Ci RevyFlex® ?

Jaką korzyść daje  
Ci RevyFlex® ?

NIEZALEŻNY
CZASEMSZYBKIE

DŁUŻSZA

w swoich 
działaniach

i masz spokójwchłanianie 
i działanie w niskich 

temperaturach, 
nawet od 5oC

ochrona,  
nawet do  

50 dni

Wysoka skuteczność nawet po deszczu

Szybkie pobieranie  
przez liść

Długie i ciągłe uwalnianie  
substancji czynnych

Odporność na stres wywołany suszą

Jesteś

Lepiej zarządzasz

Bądź niezależny od pogody  
– RevyFlex® działa już od 5oC
Niska temperatura podczas zabiegu T1 ogranicza skuteczność fungicydu. Ponieważ  
substancja czynna Revysol® skutecznie działa już od 5oC, produkt RevyFlex® można 
stosować w znacznie szerszym przedziale czasowym niż inne triazole.

Kwiecień – rozkład temperatur w trakcie doby na przykładzie 15.04, średnia z lat 2017–2019

standardowy triazol

Źródło: Pessl Instruments, średnia 2017–2019 ze stacji pogodowych i-methos: Proboszczewice (woj. mazowieckie), Jarosławiec (wielkopolskie),  
Księży Las (śląskie), Zalesie (lubelskie), Sułowo (warmińsko-mazurskie).
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możliwość stosowania RevyFlex®

NA WYKONANIE 
ZABIEGU

DŁUŻSZY 
CZAS

SKUTECZNEJ 
OCHRONY

8h 50 dni

Revysol® działa stabilnie niezależnie od temperatury podczas zabiegu  
– równie skuteczny jest w niskich i wyższych temperaturach.
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Revysol® [150 g/ha]

epoksykonazol [125 g/ha]

protiokonazol [200 g/ha]

Lepiej zarządzaj czasem – Revysol®  
skutecznie chroni przed septoriozą  
nawet do 50 dni
Substancja czynna Revysol® formuje wewnątrz liścia zasoby pozwalające na jego 
ciągłe i systematyczne uwalnianie, co zapewnia długotrwałą ochronę przed  
patogenami całej rośliny.

% skuteczności przeciwko septoriozie paskowanej liści

BASF, doświadczenia polowe; pszenica ozima; pojedyncza aplikacja w fazie BBCH 37/39

dni po zabiegu
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Revysol® [150 g/ha]

epoksykonazol [125 g/ha]

protiokonazol [200 g/ha]

cyprokonazol [96 g/ha]
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0,8–1,0 l/ha 0,4–0,5 l/ha

Zyskaj pewność inwestycji – Revysol®  
wiąże się średnio 100-krotnie mocniej z patogenem

Bądź niezależny od pogody – działa już od 5oC

Lepiej zarządzaj czasem – Revysol®  
skutecznie chroni przed septoriozą nawet do 50 dni
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Wszystkie zalety  
i korzyści
które zapewnia mi produkt RevyFlex®, zastosowany 
na początku sezonu, dają najważniejszy rezultat pod 
koniec sezonu: wysokie plony.

kontrola

kontrola

RevyFlex®: 
Revycare® 0,8 l/ha 
+ Flexity® 300 SC  

0,4 l/ha

RevyFlex®: 
Revycare® 1,0 l/ha 
+ Flexity® 300 SC  

0,5 l/ha

protiokoznazol  
+ biksafen  

+ spiroksamina
1,25 l/ha

protiokoznazol  
+ biksafen  

+ spiroksamina
1,5 l/ha

90

88

86

84

82

80

[dt/ha]

[dt/ha]
90,1

88,6

78,8
79,9

88,2
86,9

82,0

73,1

78,0
79,3

Doświadczenia 2019: Pągów. Pszenica ozima, n=1

Doświadczenia 2019: Pągów, Pamiątkowo, Sośnicowice. Pszenica ozima, n=3.       

RevyFlex®: 
Revycare® 0,8 l/ha 
+ Flexity® 300 SC  

0,4 l/ha

RevyFlex®: 
Revycare® 1,0 l/ha 
+ Flexity® 300 SC  

0,5 l/ha

protiokoznazol  
+ biksafen  

+ spiroksamina
1,25 l/ha

protiokoznazol  
+ biksafen  

+ spiroksamina
1,5 l/ha

W STOSUNKU  
DO KONTROLI

PLON

PLON

W STOSUNKU  
DO KONTROLI

dt/ha

dt/ha

+8,1

+6,8

Zawartość  
substancji czynnych

Revysol® (mefentriflukonazol) 100 g/l,  
F 500® (piraklostrobina) 100 g/l

metrafenon 300 g/l

Formulacja koncentrat do sporządzania emulsji wodnej stężona zawiesina

Zwalczane choroby
septorioza paskowana liści, rdza brunatna, 

rdza żółta, rynchosporioza, plamistość 
siatkowa jęczmienia, ramularia

mączniak prawdziwy zbóż i traw,  
łamliwość źdźbła zbóż i traw,  

plamistość siatkowa jęczmienia

Zalecana dawka 0,8–1,0 l/ha 0,4–0,5 l/ha

Chronione uprawy pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary

Zalecany termin 
stosowania

fazy BBCH 30-37

Rozwiązanie fungicydowe na 
pierwszy zabieg

0   7   10     13       21       25         29           30          31          32          37          39           49        51           59   61-69  71-92



REVYLUCYJNA skuteczność!

Rozwiązanie fungicydowe do ochrony liści

100
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40

20
0

DO

WYŻSZA 
SKUTECZNOŚĆ

20%
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Skuteczność przeciwko septoriozie paskowanej liści  
w warunkach wykształconej odporności szczepów patogenu

Zyskaj pewność inwestycji  
– Revysol® wiąże się średnio 

100-krotnie mocniej  
z patogenem

Jaką korzyść daje Ci Revysky® ?

PEWNOŚĆ
100-KROTNIE

inwestycji 
i skuteczności 

ochrony

mocniejsze wiązanie  
cząsteczki Revysol®  

z patogenem

Skuteczność także na szczepy uodpornione

Pozytywny wpływ na plon

ZyskujeszŚREDNIO

% skuteczności przeciwko septoriozie paskowanej liści

Revysky® zapewnia wysoce 
skuteczną ochronę przeciwko 

wszystkim najważniejszym chorobom 
w różnych gatunkach zbóż: pszenicy 

ozimej, jęczmieniu ozimym i jarym, 
pszenżycie ozimym, życie ozimym.

Septorioza paskowana liści

Rdza jęczmienia

Plamistość siatkowa

Rdza brunatna 
(pszenica)

Rdza żółta

Ramularia

Rynchosporioza

Elastyczność cząsteczki substancji 
czynnej Revysol® pozwala na jej idealne 

wiązanie z docelowym enzymem różnych 
szczepów patogenu, także zmutowanych. 

Stosując Revysky®, skutecznie chronisz 
uprawy przed szerokim spektrum patogenów 

w terminie T2 aplikacji fungicydów, nawet  
w sytuacji, gdy szczepy patogenu uodporniły 

się na inne triazole. 
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40
Revysky®

1,5 l/ha
protiokonazol  

+ biksafen + fluopyram
1,5 l/ha

protiokonazol  
+ benzowindyflupyr

1,0 l/ha

80
70

60

  Szerokie spektrum ochrony 
% skuteczności
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Jaką korzyść  
daje Ci Revysky® ?

NIEZALEŻNY
SZYBKIE

w swoich 
działaniach

pobieranie 
przez liście

Wysoka skuteczność nawet po deszczu

Długotrwałe działanie

Jesteś

Bądź niezależny od pogody  
– do 40% wyższa skuteczność  
w deszczowych warunkach

Lepiej zarządzaj czasem – nawet 2 razy 
dłuższe okno zabiegowe

Jaką korzyść daje  
Ci Revysky® ?

CZASEM

2 RAZY

i masz spokój

dłuższe okno  
zabiegowe

Silne działanie interwencyjne 
i wyniszczające

Wysokie plony  
przy różnym  
stopniu porażenia

Lepiej zarządzasz

POBIERANIE

BARDZO

SZYBKIE

Doskonała formulacja pozwala na szybkie pobieranie substancji czynnej Revysol® przez liść. 
Pod powierzchnią warstwy woskowej tworzy ona zasoby, z których jest systematycznie uwalniana 
do tkanek liścia i rozprowadzana wewnątrz rośliny. Dzięki temu jest także zabezpieczona przed 
zmywaniem przez deszcz oraz promieniowaniem UV.

Źródło: ADAS, zabieg w T2. Irygację przeprowadzono dokładnie  
15 minut po opryskaniu ostatniego poletka, 6,5 mm zastosowano  
w ciągu 1 godziny. Ocena 22 czerwca na 3. liściu przy różnym  
terminie zabiegu.

% skuteczności przeciw septoriozie paskowanej liści

Revysky®

1,2 l/ha

protiokonazol 
+ biksafen + fluopyram

1,2 l/ha

protiokonazol  
+ benzowindyflupyr

0,8 l/ha
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35 PRZY DESZCZU

DO

WYŻSZA 
SKUTECZNOŚĆ

41%
bez deszczu 

deszcz

Revysol®

protiokonazol

Dzięki doskonałemu działaniu interwencyjnemu i wyniszczającemu Revysky® zapewnia nawet 2 razy 
dłuższe okno zabiegowe w porównaniu do standardowych triazoli. Oznacza to, że nawet w przypadku 
opóźnionego zabiegu Revysky® skutecznie ochroni nasze uprawy przed chorobami. 

Jest to o tyle istotne, że często zabiegi są wykonywane przy mocno już rozwiniętej presji ze strony chorób, mimo że 
ich objawy mogą być niewidoczne, tak jak w przypadku septoriozy paskowanej liści, którą cechuje długi okres utajony.

[%]

Skuteczność przeciwko septoriozie paskowanej liści
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0

wczesny zabieg T2 + 5 dni + 17 dni+ 11 dni

5 maja 10 maja 16 maja 22 maja

+31% +47%

+40% +46%

nawet 2 razy dłuższe
okno zabiegowe

zapobiegawczozapobiegawczo interwencyjnieinterwencyjnie wyniszczająco

POD  
POWIERZCHNIĄ 

WARSTWY 
WOSKOWEJ

REVYSOL®



Zyskaj pewność inwestycji – Revysol®  
wiąże się średnio 100-krotnie mocniej z patogenem

Bądź niezależny od pogody  
– do 40% wyższa skuteczność w deszczowych warunkach

Lepiej zarządzaj czasem – nawet 2 razy dłuższe okno zabiegowe

1,25–1,5 l/ha

1,0 l/ha

pszenica ozima,  
jęczmień ozimy i jary

pszenżyto ozime, 
 żyto ozime

REVYLUCYJNA skuteczność!Revysky® /  15/  14

Dzięki skuteczności 
Revysky®

nawet w sytuacji wykształconej odporności,  
moje plony są zabezpieczone na przyszłość, 
zapewniając mi odpowiednie zyski.

kontrola

[dt/ha]

Źródło: doświadczenia polowe 2018 (UK, IE, NL; n = 10). 1 zabieg w BBCH 37-55.

100

95

90

85

80
Revysky®

1,5 l/ha
protiokonazol + biksafen  

+ fluopyram
1,5 l/ha

protiokonazol +  
benzowindyflupyr

1,0 l/ha

88,8

98,7

97,4

95,2

DO

dt/ha

OD

KONKURENCJI

WYŻSZY
PLON

3,5

Zawartość  
substancji czynnych

Revysol® (mefentriflukonazol) 66,7 g/l (6,68%),  
Xemium® (fluksapyroksad) 66,7 g/l (6,68%)

Formulacja koncentrat do sporządzania emulsji wodnej (EC)

Zwalczane choroby
septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw,  

septoriozy liści, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia

Zalecana dawka
pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary: 1,25–1,5 l/ha 

pszenżyto ozime, żyto ozime: 1,0 l/ha

Chronione uprawy pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime

Zalecany termin 
stosowania

fazy BBCH 37-59

Rozwiązanie  
fungicydowe 
do ochrony liści

0   7   10     13       21       25         29           30          31          32          37          39           49        51           59   61-69  71-92



Przekrój liścia pszenicy (zdjęcie mikroskopowe)

50 μm

REVYLUCYJNE efekty!

Rozwiązanie fungicydowe na kłos

Pak zawiera dwa fungicydy: Sulky® + Simveris®
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Zyskaj pewność inwestycji  
– Revysol® wiąże się średnio 

100-krotnie mocniej z patogenem

Jaką korzyść daje Ci RevyTop™ ?

PEWNOŚĆ100-KROTNIE
inwestycji 

i skuteczności 
ochrony

mocniejsze wiązanie  
cząsteczki Revysol®  

z patogenem

Skuteczność także na szczepy uodpornione

Pozytywny wpływ na plon

ZyskujeszŚREDNIO

Revysol® cechuje nie tylko skuteczne działanie zapobiegawcze, ale też doskonałe dzia-
łanie interwencyjne i wyniszczające. Po zastosowaniu blokuje on rozwój patogenu, 

nie dopuszczając do wzrostu strzępek grzyba. Roślina jest skutecznie chroniona przed 
chorobą, nawet jeśli ta już ją zaatakowała.

Revysol®

Zabieg zablokował rozwój  
septoriozy

Zabieg nie zablokował wzrostu 
strzępek grzyba, trwa niszczenie  

komórki liścia

Protiokonazol

Strzępki septoriozy opanowują  
komórki liścia

Kontrola

50 μm

RevyTop™ zapewnia wysoce skuteczną ochronę przeciwko 
wszystkim najważniejszym chorobom w pszenicy ozimej.

Rdza żółtaSeptorioza paskowana liściRdza brunatnaFuzarioza kłosów

RevyTop™
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Jaką korzyść  
daje Ci RevyTop™ ?

NIEZALEŻNY

SZYBKIE

w swoich 
działaniach

pobieranie  
przez liść 

 i długotrwałe  
działanie

Odporność na promieniowanie UV

Wysoka skuteczność nawet po deszczu

Jesteś

Jaką korzyść daje  
Ci RevyTop™ ?

CZASEM

SZEROKIE

i masz spokój 
o efekty

spektrum  
zwalczanych  

chorób

Skuteczna redukcja 
mykotoksyn w ziarnie

Wyższe plony  
o lepszej jakości

Lepiej zarządzasz

Doskonała formulacja pozwala na szybkie pobieranie substancji 
czynnej Revysol® przez liść.

Pod powierzchnią warstwy woskowej tworzy ona zasoby,  
z których jest systematycznie uwalniana do tkanek liścia  

i rozprowadzana wewnątrz rośliny. Dzięki temu jest także 
zabezpieczona przed zmywaniem przez deszcz 

oraz promieniowaniem UV.

Bądź niezależny od pogody – 4-krotnie 
wyższa odporność na promieniowanie UV

POD  
POWIERZCHNIĄ 

WARSTWY 
WOSKOWEJ

ODPORNOŚĆ 
NA UV

REVYSOL®

WYŻSZA

% początkowej ilości wraz z upływem czasu
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40
0h 3h 6h 24h 48h

100 99

90

80
62

50

98
92

87

Źródło: BASF (Dr. Simon Nord, doświadczenie z degradacją  
substancji czynnej na liściach pod wpływem promieniowania UV)

4x

Revysol® 

protiokonazol

Lepiej zarządzaj czasem – skuteczna 
ochrona przed fuzariozami  
i mykotoksynami
Skuteczność zwalczania fuzariozy kłosów

Skuteczna redukcja mykotoksyn w ziarnie zbóż

[%]

[%]
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0
metkonazol  

+ epoksykonazol 65 EC 
2,0 l/ha

kontrola

metkonazol  
60 SL 

1,5 l/ha

metkonazol  
1,5 l/ha

protiokonazol 
0,8 l/ha

protiokonazol  
+ tebukonazol 250 EC 

1,0 l/ha

protiokonazol 
+ tebukonazol 

1,0 l/ha

81

54

100

79

60

73
64

81 83

RevyTop™: 
Sulky® + Simveris® 

0,5 + 1,0 l/ha

RevyTop™: 
Sulky® + Simveris® 

0,5 + 1,0 l/ha

Źródło: Doświadczenia polowe 2020, PL, Pszenica ozima.
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Źródło: BASF 2020. Zawartość  
DON w kontroli 0,25 mg/kg.

Zawartość DON (deoksyniwalenol) [% vs kontrola]



Zyskaj pewność inwestycji – Revysol® wiąże się średnio 100-krotnie mocniej z patogenem

Bądź niezależny od pogody – 4-krotnie wyższa odporność  
na promieniowanie UV

Lepiej zarządzaj czasem – skuteczna ochrona  
przed fuzariozami i mykotoksynami
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Dzięki RevyTop™

nie tylko moje uprawy są zdrowsze,  
ale także osiągam wyższe plony o lepszej jakości. 

Finalnie zapewnia mi to wyższe zyski.”

[dt/ha]

Źródło: Doświadczenia polowe 2020, PL, pszenica ozima.
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95,6 96,1 95,6

98,9 DO

dt/ha

OD

KONKURENCJI

WYŻSZY
PLON

3,3
Rozwiązanie fungicydowe na kłos
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100

95
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85

80
kontrola metkonazol  

+ epoksykonazol 65 EC 
2,0 l/ha

metkonazol  
60 SL 

1,5 l/ha

protiokonazol  
+ tebukonazol  

250 EC 
1,0 l/ha

RevyTop™: 
Sulky® + Simveris® 

0,5 + 1,0 l/ha

Zawartość  
substancji czynnych

Revysol® (mefentriflukonazol)  
100 g/l (10,07%)

metkonazol  
60 g/l (6%)

Formulacja koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
rozpuszczalny koncentrat do sporządzania 

roztworu wodnego

Zwalczane choroby

mączniak prawdziwy zbóż i traw,  
septorioza paskowana liści pszenicy,  

rdza brunatna, rdza żółta zbóż, septoriozy liści, 
plamistość siatkowa jęczmienia, 
 rynchosporioza zbóż, ramularia

septorioza paskowana liści,  
fuzarioza kłosów

Zalecana dawka 0,5 l/ha 1,0 l/ha

Chronione uprawy pszenica ozima

Zalecany termin 
stosowania

BBCH 51-69

Sulky® Simveris®

0,5 + 1,0 l/ha
Sulky® + Simveris®
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REVYLUCYJNE  
efekty

0,5 + 1,0 l/ha

0,5 + 1,0 l/ha

0,8–1,0 + 0,4–0,5 l/ha

 1,0 + 0,5 l/ha

 1,0 + 0,5 l/ha

1,25–1,5 l/ha

1,5 l/ha

Sulky® + Simveris®

Sulky® + Simveris®

Revycare® + Flexity®

Revycare® + Flexity®

Revycare® + Flexity®

Revysky®

Revysky®

RevyTop™

RevyTop™

RevyFlex®

RevyFlex®

RevyFlex®

T3T2T1

System BASF

 Wpływ systemu 
BASF na plon

Brak zagrożenia ze 
strony Fusarium

Duże zagrożenie ze 
strony Fusarium

Źródło:  
Doświadczenia polowe  
2020, PL, 
pszenica ozima, n3.

[dt/ha]

115

110

105

100

95
kontrola System  

konkurencji 1
System  

konkurencji 2
System BASF

114,4

111,1 111,2

95,3

RevyFlex®  
(Revycare® + Flexity® 1,0 + 0,5 l/ha) 

+ Revysky® 1,5 l/ha  
+ RevyTop™  

(Sulky® + Simveris® 0,5 + 1,0 l/ha)

3,2
DO

dt/ha

WYŻSZY PLON

Revysol®

REVYLUCJI
DOŁĄCZ DO

stosuj fungicydy 
zawierające



Revysol® 

REVYLUCJI
DOŁĄCZ DO

stosuj fungicydy 
zawierające Zyskaj pewność inwestycji!

Bądź niezależny od pogody!
Lepiej zarządzaj czasem!

na pierwszy zabieg do ochrony liści na kłos

Revysky®RevyFlex® RevyTop™

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone 
w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków 
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
Dołącz do nas!  

BASF Agro Polska   


