
Новият триазол! 
Премиера през 2020 г.
в Германия, Англия, Франция!
В България през 2021 г.

За революционни 
резултати,

с които ще надградим!

Защото сме го правили 
и го можем!

В Партньорство!

Ревизол®

Revylution
Revylution



FlexiPOWER 
молекула

02

Изопропанолов 
линкер



Най-новият ТРИАЗОЛ,
Революционен фунгицид
с FlexiPOWER мoлекула

Ревизол®
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 Лечебно действие без аналог 

 Най-дълга защита от 6 седмици

 Висок индекс на антирезистентност

 Иновативен регулаторен профил

 Широк спектър на действие 
    (>80 вида болести), за широк спектър
    от земеделски култури (>40)



Защо Ревизол® надгражда познатите триазоли?

Ревизол® - Революционно откритие на БАСФ! 

Изопропанолов 
линкер 

Азол

 Ревизол® е единственият 
ТРИАЗОЛ с FlexiPOWER
молекула, която се свързва 
100 пъти по-силно с целевия 
ензим на патогена. 
Резултатът е по-добър 
контрол на заболяванията!

FlexiPOWER молекулата има специфична 
връзка – изопропанолов линкер, който 
приема формата на „кука“ при свързване с 
целевия ензим на гъбния патоген. 
Това позволява на молекулата на Ревизол® 
да се адаптира спрямо формата на гъбния 
патоген, осигурявайки изключителна 
гъвкавост за свързване и безкомпромисен 
контрол!

Ревизол® показва висока ефикасност 
срещу широк спектър икономически важни 
болести. Дори и към резистентни форми. 

 Ревизол® незабавно 
прониква в листа и 
осигурява лечебно 
действие без аналог!
Ревизол® се усвоява 24 пъти по-бързо 
в листата в сравнение с останалите 
триазоли.

 Ревизол® остава като 
вътрешен резервоар 
под восъчния слой  и 
осигурява защита от 6 
седмици!
Веднъж навлязъл в листа, Ревизол® 
остава като богат вътрешен резервоар за 
постепенно освобождаванe и дълготрайна 
защита от 6 седмици!

 Ревизол® отговаря на 
най-високи регулаторни 
стандарти!

 Ревизол® се отличава 
с Широк спектър на 
действие в широк спектър 
земеделски култури!  
Ревизол® притежава изключителна 
ефикасност срещу повече от 80 гъбни 
болести в над 40 култури!
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Защо Ревизол® е с лечебно действие без 
аналог и най-дълга защита?

Ревизол® надражда стандартите за ефикасност! 

Резервоар под 
восъчния слой

Ревизол® прониква бързо и образува 
резервоари вътре в листа. Остава защитен 
от влиянието на околната среда - валежи, UV 
светлина и др. 

24 пъти по-бързо усвояване в листата 

1 час след третиране процентът на усвояване е 
24 пъти по-висок. По-бързото поглъщане води 
до по-бързо достигане до целевия ензим! 
Силното лечебно действие започва 
незабавно!

Бързо поглъщане в листа
Поглъщане в листа %

Ревизол® осигурява дълготрайна защита в 
резултат на постепенното освобождаванe от 
богато образуваните резервоари.

Благодарение на постепенното освобождаване 
на активно вещество от резервоарите, 
Ревизол® запазва висока ефикасност 6 
седмици след третиране!

Най-дълга защита
% Ефикасност
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СВЕТОВЕН ЛИДЕР 
ВЪВ ФУНГИЦИДИТЕBASF

Големите открития на BASF с 
огромно значение за световната 
растителна защита през годините!

За да надградим 
постигнатото с 
Епоксиконазол 
(на 9 млн. декара през 2020!)
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1992 Epoxiconazole

1996 Kresoxim Methyl

2002 F500®

2011 Xemium®

2019 REVYSOL®



Новият фунгицид с активно вещество 
Ревизол®, с който ще надградим 
постигнатото с Капало® и Танго® Супер! 

ПРЕМИЕРА в България през 2021 г.

REVYLUTION
В ЖИТНИ КУЛТУРИ

REVYSTAR®
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2021 Revystar®

2022 Revycare®

2023 Revysol® + Strobilurin

И още много продукти в 
разработка за широк спектър 
земеделски култури!



По-подробна информация можете да получите от:

БАСФ ЕООД
Бул. България 118, Абакус Бизнес Център, ет.1,
1618 София, България, Тел: + 359 2 915 20 45
 
www.agro.basf.bg

Новият фунгицид с активно 
вещество Ревизол®, с който 
ще надградим постигнатото 
с Капало® и Танго® Супер! 

REVYLUTION
В ЖИТНИ КУЛТУРИ

Ревистар®
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