
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el 
a címkét és a használati útmutatót! A Revycare® I-es forgalmazási kategóriás termék.

www.agro.basf.hu     BASF Mezőgazdasági megoldások

Revycare® 

 kalászos-gombaölőszer

Megbízunk 
egymásban, ezért 
vagyunk az elsők.



A gazdák, növényvédelmi szakemberek a Revycare®-t, a BASF 
legújabb fejlesztésű gombaölő szerét széles körben először 2021-
ben próbálhatták ki, és már a bevezetés évében a kalászos fungi-
cidek piacán értékben számolva piacvezetővé vált (Kynetec panel 
2021), valamint közel 300 ezer hektáron került kipermetezésre 
(BASF belső számítás).

Hatóanyagok Revysol® (mefentriflukonazol) 100 g/l
piraklostrobin 100 g/l

Formuláció EC emulzióképző koncentrátum

Engedélyezett 
kultúra

Búza (őszi búza, tavaszi búza), árpa (őszi árpa, tavaszi 
árpa), rozs, tritikálé, zab

Károsító
Levélrozsda, sárgarozsda, szeptóriás levélfoltosság, 
lisztharmat, kalászfuzárium, hálózatos levélfoltosság, 
rinhospóriumos levélfoltosság, ramuláriás betegség 

Javasolt dózis 0,75–1,2 l/ha

Engedélyezett 
kezelési idő Szárba indulás (BBCH 30) – virágzás vége (BBCH 69)

Kezelések évenkénti
maximális száma 2

Élelmezés-
egészségügyi
várakozási idő

35 nap

Munkaegészségügyi
várakozási idő 0 nap

Forgalmazási 
kategória I.

Revycare®

A jövő kihívásaira fejlesztve



A Revycare® a BASF új fejlesztésű azol típusú gombaölő 
hatóanyagának, a Revysol®-nak, és a jól ismert 
piraklostrobinnak a gyári kombinációja, költséghatékony 
és rugalmas megoldást nyújt minden kalászos növényt 
termelő gazdának. Eredményesen segíti a gazdálkodást, 
mert eltérő fertőzési helyzetekben, különböző időjárási 
körülmények között is megbízható hatékonyságot, 
hosszú hatástartamot biztosít a legfontosabb levél- 
és kalászbetegségek ellen.

Revysol® az azol (triazol vagy DMI-) hatóanyagok csoportjába tartozik, annak egy új 
alcsoportjának első képviselője, az első izopropanol-azol. A Revysol®-molekulában 
az azolfej a rugalmas izopropanolnyakon ül, így a kórokozó célenzimjének különböző 
formáihoz könnyen igazodik. Az eddigi azolokhoz képest sokkal erősebben blokkolja 
a gomba enzimjét, még az eltérő formájú mutációkat is. A Revycare® másik hatóanya-
ga, a Priaxor®-ban már megismert piraklostrobin, a strobilurin-hatóanyagok család-
jának tagja, mely a gombaölő hatáson felül erős fiziológiás, ún. AgCelence® hatást is 
biztosít a terméknek.



Izopropanolnyak

Azolfej

Revysol® 
szabad forma

Izopropanolnyak

Azolfej

Revysol® horog forma
alkalmazkodik a gombaenzim

alakjához

A Revycare®, mint a többi Revysol®-tartalmú termék is, speciális formulációval 
rendelkezik. Ennek köszönhetően a hatóanyagok segédanyag használata nélkül 
nagyon rövid idő alatt nagy mennyiségben képesek a viaszréteg alatti belső 
szövetekbe szívódni.



A Revysol®-formuláció hatására több hatóanyag és gyorsabban
szívódik fel a növény belső szöveteibe

Eltérő formulációk hatóanyag-felszívódásának összehasonlítása, BASF SE-kísérlet, 2018

Revysol®

Kezelés után eltelt idő (óra)

Hatóanyag-mennyiség a növény belsejében (%) Levélfelület
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Viaszréteg
eltávolítása
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előkészítése

Hatóanyagmérés
HPLC-MS-MS-berendezéssel
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Protiokonazol*

*protio-desthiokonazolt tartalmaz

A növénybe jutott Revysol® a sejt közötti járatokban kis raktárakat hoz létre, és innen 
hosszú időn át, folyamatosan áramlik szét, a levél minden részét védelemben része-
sítve. A Revysol® optimális eloszlása a piraklostrobin hosszú hatástartamával párosul-
va biztosítja a hosszan tartó védelmet.



1 nappal a kezelés után

10 nappal a kezelés után

alacsony
Revysol®-
koncentráció

magas

Revysol®-hatóanyag mobilitásának kimutatása radioaktívkarbon-festéssel

Beled, 2020. Fajta: Bernstein, kisparcellás kísérlet 4 ismétlésben. Értékelés: zászlóslevélen június 29. Kalászfuzáriumtól mentes állomány
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Kezeletlen kontroll Tango® Star 1,0 l/ha
1-2 nódusz

Revycare® 1,0 l/ha
1-2 nódusz

Tango® Star 1,0 l/ha
kalászolás eleje

Revycare® 1,0 l/ha
kalászolás eleje

Tango® Star 1,0 l/ha
virágzás közepe

Revycare® 1,0 l/ha
virágzás közepe

Fertőzöttség (%)

Korai lombvédelem
Felső levelek védelme

Kalászvédelem

Termésátlag (t/ha)

Termésátlag Vörösrozsda-fertőzés

+0,17 t

A gyors felszívódás miatt a Revycare® azonnal ki tudja fejteni a hatását, és haladék-
talanul megállítja a permetezéskor már a növényben lévő kórokozók fejlődését. 
Így a Revycare® kiemelkedő gyógyító hatással rendelkezik, a már fertőzött 
növényekben a kórokozó további fejlődése megáll, majd a gomba elpusztul.

A Revycare® az időjárás káros hatásainak ellenáll, mivel a Revysol®-formuláció miatt 
nagy mennyiségű hatóanyag rövid időn belül a viaszréteg alá jut. Ezért:
• hideg időben, 13 °C alatt is hatékony és kiváló megoldás a hidegkedvelő 
 kórokozók ellen,
• védett a nap hatóanyagot bontó káros UV-sugarai ellen, emiatt erős napfényben  
 pl. zászlóslevél védelmekor megbízhatóbb eredményt ad,
• kiemelkedő az esőállósága, a viaszréteg alól a permetezés utáni csapó eső nem 
 képes kimosni a hatóanyagokat.
A Revycare® hatásos megoldás a hazánkban előforduló jelentős levél- és kalász-
betegségek ellen, így megbízható eszköz mind a kora tavaszi védekezéskor, 
a zászlóslevél védelmére és a virágzáskori permetezéskor is.

A Revycare® gyógyító hatása erősebb a népszerű Tango® Star-énál

A Revycare® hosszú hatástartamának alapja a Revysol® 
folyamatos kiáramlása a hatóanyagraktárakból
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1,0 l/ha
Versenytárs

3 hatóanyagú
azolkombináció
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Revycare®

1,0 l/ha
Versenytárs

3 hatóanyagú
azolkombináció

középdózis

Versenytárs
2 hatóanyagú

azolkombináció
teljes dózis

 termésátlag  lisztharmat 27 nappal a kezelés után

 lisztharmat 65 nappal a kezelés után  vörösrozsda 65 nappal a kezelés után

 pirenofóra 65 nappal a kezelés után

Termésátlag (t/ha) Fertőzöttség (%)

Kezelés zászlóslevél megjelenésekor (BBCH 37) Kezelés kalászhányás kezdetén (BBCH 51)

Szekszárd, 2021, Bernstein fajta, kisparcellás kísérlet, 4 ismétlés átlaga

A Revycare® kiváló hatású a lisztharmat és más lombkórokozók ellen
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Kezeletlen kontroll Systiva® 1,0 l/t
Revycare® 1,0 l/ha
kalászhányás eleje

Systiva® 1 l/t
Versenytárs

3 hatóanyagú azol-
kombináció középdózis

kalászhányás eleje

Systiva® 1,0 l/t
Priaxor® 1,0 l/ha 

zászlóslevél kiterülése
Revycare® 1,2 l/ha

teljes virágzás

Systiva® 1,0 l/t
Versenytárs SDHI+SDHI+azol

kombináció
középdózis

zászlóslevél kiterülése
Versenytárs 3 hatóanyagú

azolkombináció
teljes dózis

teljes virágzás

Revycare® 0,75 l/ha
2 nódusz

Priaxor® 1,0 l/ha
kalászhányás kezdete

Revycare® 1,2 l/ha
teljes virágzás

 termésátlag lisztharmat

Termésátlag (t/ha) Fertőzöttség (%)

Beled, 2021, Bernstein fajta, kisparcellás kísérlet, 4 ismétlés átlaga
Értékelés: virágzás végén, a felső két levélemeletet

Kétkezeléses technológia Háromkezeléses technológia

A Revycare® többféle gombaölő szeres technológiában is
versenyképes megoldás
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1,2 l/ha
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levélszeptória 65 nappal a kezelés utánvörösrozsda 65 nappal a kezelés utántermésátlag

Termésátlag (t/ha) Fertőzöttség (%)

Kezelés 2 nóduszos állapotban (BBCH 32) Kezelés kalászhányás kezdetén (BBCH 51) Kezelés teljes virágzáskor (BBCH 65)

Murony, 2021, Farmeur fajta, kisparcellás kísérlet, 4 ismétlés átlaga

Szekszárd, 2020, Bernstein fajta, kisparcella, 4 ismétléses kísérlet átlaga, védekezés ideje: teljes virágzásban (BBCH 65)
A levélbetegségektől az állományt hatékonyan védtük.

 termésátlag  DON-tartalom

Termésátlag (t/ha) DON-tartalom (mg/kg)
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Kezeletlen kontroll Revycare®  0,75 l/ha Revycare® 1,0 l/ha Revycare® 1,2 l/ha

A Revycare® hatékonyan véd a kalászfuzáriózis ellen

A Revycare® különböző időpontokban felhasználható,
rugalmas készítmény

A Revycare®-ben lévő piraklostrobin hatóanyag felelős az ún. AgCelence®-hatásért, 
aminek köszönhetően életerősebb lesz a növény, a termés mennyisége, minősége 
maximalizálódik. Száraz időben, gyenge fertőzési nyomás alatt is terméstöbbletre 
lehet számítani. 
Ezenfelül a piraklostrobin hatására nagyobb lesz a gyökértömeg, és emiatt a talajban 
lévő tápanyagfelvétel hatékonyabbá válik, a növény több vizet képes a talajból kivonni.



Szekszárd, 2018–2020. Védekezés időpontja: „kalász hasban”–kalászhányás. Értékelés: tejesérés–viaszérés idején több alkalommal
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 termésátlag  sárgarozsda  vörösrozsdaTermésátlag (t/ha) Átlagfertőzöttség (%)

2018 (4 kísérlet)* 2019 (3 kísérlet) 2020 (6 kísérlet)

*A növényállomány megdőlése miatt csak a tejesérés elejéig lehetett értékelni a kísérleteket

A Revycare® AgCelence® hatása miatt eltérő járványhelyzetekben, 
más-más évjáratokban is biztos terméstöbbletet nyújt

A Revycare® dózisa tág határok között változik, így a felhasználó az adott fertőzési 
helyzetekhez igazodva választhatja meg a megfelelő hektáronkénti adagot: kora 
tavaszi védelemkor 0,75 l/ha, zászlóslevél permetezésére 1,0 l/ha, kalászvédelemre 
1,2 l/ha az általánosan javasolt technológia. Ezért a termék hektárköltsége az adott 
körülményekhez alkalmazkodik. A különböző csomagokban elérhető árkedvez-
ményekkel a Revycare® ráfordítása tovább csökkenthető.  

Revycare®

A jövő kihívásaira fejlesztve



Revycare®-felhasználási javaslat

 00 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61–69      71–82BBCH-
skála

vetőmag bokrosodás 1–2 nódusz zászlós-
levél
megj.

zászlós-
levél
kiter.

kalász
„hasban”

kalászolás virágzás szem-
képződés

Revycare®

0,75 l/ha*

T1

Revycare®

1,0 l/ha
Revycare®

1,2 l/ha

T2 T3
Kalász-
védelem

*Várható nagy rozsda-
fertőzés esetén 2 nódusz
után 1,0 l/ha.

Egy szezonban 2x használ-
ható, 2 kezelés közötti eltelt 
minimális időtartam: 14 nap.
Ha a készítménnyel végzett 
első kezelés a levélhüvely
felnyílását (BBCH 47) követő-
en történik, akkor az esetle-
ges második kezelés elvégzé-
séig legalább 21 napnak 
kell eltelnie.

Levélbetegségek



TUDÁSBÓL KÖZÖSSÉG

FarmMester néven új, szakmai Facebook-csoportot  
indítottunk, amelynek célja, hogy fórumot teremt-
sen minden, szántóföldi kultúrában dolgozó gaz-
dának. Egy olyan műhelyt hoztunk létre, amelyben 
valós emberek valós problémákról kötetlenül, 
mégis professzionális keretek között beszélhetnek, 
megoszthatják egymással tapasztalataikat, bevált 
praktikáikat. A csoportba elismert szakértőket is 
meghívtunk, akik a különböző problémákra, kihívá-
sokra nyújtanak egyedi megoldásokat. A csoport 
tagjai ezenkívül exkluzív tartalmakhoz is hozzájut-
hatnak a Szántóföldszakmai Műhely felületén.

CSATLAKOZZON ÖN IS A FARMMESTER 

SZÁNTÓFÖLDSZAKMAI MŰHELY 

FACEBOOK-CSOPORTHOZ!



BASF Hungária Kft. Agrodivízió
1133 Budapest, Váci út 96–98.
Telefon: (06 1) 250 97 00
Fax: (06 1) 250 97 09
www.agro.basf.hu  

Amennyiben érdeklik szakmai videóink, praktikáink, különleges 
megoldásaink, érdemes rendszeresen látogatnia a BASF Agrodivízió 
YouTube-csatornáját. Ehhez, kérjük, keresse a Magyarországi 
videók lejátszási listát a www.youtube.com/basfagro webcímen. 
Kövesse a BASF Mezőgazdasági megoldások Facebook-oldalt is, 
ahol nyereményjátékokkal, szakmai érdekességekkel, hasznos 
növényvédelmi információkkal várjuk!

Alföld és északkelet-magyarországi régió kiemelt ügyfelek értékesítési szaktanácsadó: Tóth Erzsébet | 06-30-468-9858

Regionális értékesítési vezető: Krajczár Csaba   | 06-30-992-4438
Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Fejér
Vizer Bence  | 06-30-495-3824
Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348

Komárom–Esztergom és Pest Szerémi Zsolt  | 06-70-383-3864
Győr–Moson–Sopron Mészáros Márk   | 06-30-956-3043

Veszprém
Mészáros Márk   | 06-30-956-3043
Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348

Vas Vajkovics Balázs   | 06-30-528-4822
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Regionális értékesítési vezető: Pál Bertalan  | 06-30-952-0646
Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Bács–Kiskun
Kutszegi László  | 06-30-558-3472
Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116

Csongrád–Csanád
Repcsin György  | 06-30-999-7931
Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116

Békés
Zana József   | 06-30-986-3943
Csathó Csaba   | 06-30-337-0736

Jász–Nagykun–Szolnok Hárnási András  | 06-30-219-1872
Viszkok Mihály  | 06-30-527-9532

Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető: Imre László | 06-30-951-2831
Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó: Mérai Imre | 06-30-219-2004
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Regionális értékesítési vezető: Ujvári Botond  | 06-30-395-3414
Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó
Zala Berkes Gábor   | 06-30-914-4560

Somogy
Berkes Gábor   | 06-30-914-4560
Tajti Viktor   | 06-30-219-1827
Ambrus Zoltán   | 06-20-213-6555

Baranya
Holló Vivien  | 06-70-360-1993
Ambrus Zoltán   | 06-20-213-6555

Tolna Maros Péter   | 06-30-947-2398
Szőlő régiós értékesítési szaktanácsadó: Maros Péter   | 06-30-947-2398
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Regionális értékesítési vezető: Reszkető Tibor   | 06-30-677-9900
Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Hajdú–Bihar
Gubicskó László   | 06-30-445-8774
Orosz István  | 06-20-387-1814

Szabolcs–Szatmár–Bereg Bereczki Máté  | 06-30-530-2223
Borsod–Abaúj–Zemplén Baranyi Szabolcs  | 06-30-944-4810

Heves és Nógrád
Gecse Renáta  | 06-70-383-3850
Barna Bence  | 06-30-999-6038

Pest
Lakatos Zoltán  | 06-30-483-1839
Barna Bence  | 06-30-999-6038

Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető: Imre László | 06-30-951-2831
Szőlő regionális értékesítési szaktanácsadó: Pintér Tamás | 06-30-651-7900
Alma és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó: Bereczki Máté | 06-30-530-2223
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