Uuden sukupolven
ratkaisu kaikkien viljojen
kasvitautien torjuntaan

Revytrex

®

Revytrex on innovatiivinen Revysol-fungisidi
yhdessä Xemiumin kanssa, se antaa sekä
suojaavan että parantavan tehon kevät- ja
syysohran, kevät- ja syysvehnän, kauran, rukiin
ja ruisvehnän kasvitauteja vastaan

Kokonaisvaltainen teho käyttövalmiina

Resistenssien hallinnan puuttuva

ratkaisuna yhdessä purkissa

elementti

Parantavan (kuratiivisen) tehon uusi

Ainutlaatuinen imeytyvyys, nopea

ulottuvuus, pitkällä vaikutusajalla

sateenkesto

Yield t/ha
Revytrex® liikkuu (Revysol® and Xemium®) erinomaisesti suojaten koko lehden
Käsitelty alue
Revysol

Käsittelemätön alue

®

Xemium®
Solatenol

Revytrex teho on ainutlaatuinen sen
imeytymisomaisuuksien ansiosta.
Hyödyt
tästä
huipputeknologiasta
kiteytyvät parantavana (kuratiivisena)
vaikutuksena
jopa
jo
alkaneen
tauti-infektion torjunnassa, erittäin nopeana
imeytymisenä jopa kylmissä olosuhteissa,
jolloin
saavutetaan
myös
nopeasti
sateenkesto haastavissakin olosuhteissa.

Biksafeeni
Fluopyraami
Käsittelemätön
• Uskomattoman hyvä tautisuoja • Xemium® ja Revysol® suojaavat
lehden pinnan ja liikkuvat sisällä
saavutetaan koko lehdelle
= kaksoisvaikutus
erinomaisen liikkumisen avulla

Revysol tehoaineen tuleminen markkinoille on
yksi resistenssien tautikantojen syntymisen
hallinnan aiemmin puuttunut elementti. Se
kiinnittyy tehoaineena perinteisiä triatsoleihin
verrattuna jopa 100 kertaa tehokkaammin
taudinaiheuttajan kohde entsyymiin. Siksi sen
vakuuttavaan tehoon voi luottaaa erilaisissa
kasvintautien torjunnan tilanteissa.

Tuotetiedot
Tehoaineet:
Revysol ......................... 67,0 g/l
Xemium ......................... 67,0 g/l

Formulatti:
Emulsiokonsentraatti (EC)

Pakkauskoko:
5 litraa / 4kpl

Kasvitautiaine

Uuden sukupolven
ratkaisu kaikkien viljojen
kasvitautien torjuntaan

Revytrex

®

Käyttökohteet
• #1 Ohra (BBCH: 37-51):
Revytrex 0,5*-0,75-(1,5)
• #2 Kevätvehnä (BBCH: 51-69):
Revytrex 0,5*-0,75-(1,5)
• #3 Syysvehnä (BBCH: 51-69):
Revytrex 0,5*-0,75-(1,5)
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#1: Ohra
#2: Kevätvehnä
#3: Syysvehnä
*=Hakemus käyttömäärän alentamiseksi ja tautien lisäämiseksi etikettiin lähetetty TUKES'iin.
Tarkasta tilanne rekisteristä.

Käsittelyohjeet
Käyttökohteet:

Kevät- ja syysohra, kevät- ja syysvehnä, kaura, ruis ja ruisvehnä kasvustot

Tehoaa kasvitauteihin:

Verkkolaikku, rengaslaikku, pantterilaikku (ramularia), ruskolaikku*, pistelaikku
(DTR), harmaalaikku, kauranlehtilaikku, ruskearuoste, keltaruoste, ohran
ruoste, rengasruoste* ja härmä

Käsittelyajankohta:

Korrenkasvun alku - kukinnan loppu, BBCH: 30-69

Käyttömäärä:

0,5*-0,75-(1,5) l/ha, kerta- tai jaettuna käsittelynä

Vesimäärä:

100-300 l/ha

Sateenkesto:

0,5-1 h

Varoaika:

35 vrk

Käytön rajoitukset:

Ei olkien käyttörajoitusta

Peräkkäiskäyttörajoitus:

Ei ole

Pohjavesirajoitus:

Kyllä

Vesistöetäisyysrajoitukset:

3 metriä kaikilla suutintyypeillä

Kasvinviljelyrajoitukset:

Ei ole

Yhteystiedot
Hannes Höykälä: +358 40 672 2102

Hanna Mäkinen: +358 40 679 0649

Myynti:

www.agro.basf.fi
www.facebook.com/BASF.
AgriculturalSolutionsFinland
http://bit.ly/BASFYTFI

Kasvitautiaine

