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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamiesz-

czone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków 

bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Rozwiązanie fungicydowe na początek sezonu
PEWNY START – skuteczny zabieg fungicydowy wczesną wiosną

SUKCES NA MECIE – wysokie i zdrowe plony

Pak zawiera duet fungicydowy Empartis® + Flexity® do zastosowania w zbożach

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



Rozwiązanie fungicydowe na pierwszy zabieg

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

Pak zawiera dwa fungicydy: Revycare® + Flexity®

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

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.

REVYlacyjna pewność
DZIĘKI triazolowi nowej generacji 



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.

Cztery korzyści ze skutecznego 

zwalczania chwastów w zbożach

1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego 
liścia fl agowego

2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur

3. Swobodne mieszanie z innymi środkami ochrony roślin

4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych, 
zwłaszcza chabra bławatka i przytulii czepnej

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



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.

 Zapewnij sobie większą pewność działania – 
niezależność od pogody i temperatury

 Stosuj przez cały sezon bez presji ze strony czasu – 
najszersze okno aplikacji

 Nie komplikuj sobie życia – jeden produkt do wszystkich 
gatunków zbóż ozimych i jarych

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

Nawet jak leje i wieje, to się nie chwieje!



Duet na Start ma bardzo wiele zalet. Naj-

ważniejsza jest dla mnie możliwość stoso-

wania już od 5ºC. Mogę wcześniej zasto-

sować ten produkt, wcześniej zadziałać 

na choroby i wcześniej zakończyć presję 

patogenów. Zauważyłem też bardzo po-
zytywny wpływ na fi zjologię roślin, 

ponieważ zastosowanie Duetu we wcze-

snej fazie wpływa na bardzo dynamicz-

ny rozwój kłosa, a kłos to jest nasz plon. 

Dzięki aż trzem substancjom czynnym 

i możliwości wczesnego stosowania Duet 

na Start ułatwia mi utrzymanie plantacji 
w zdrowiu.

Przemysław Wójcik
Nowiny, pow. lubelski, woj. lubelskie

Rozwiązanie fungicydowe 

na początek sezonu

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.



REVYlacyjna 
pewność!

Przy wyborze ochrony fungicydowej w pszenicy kieruję się taki-

mi aspektami, jak: skuteczność środka, jego bezpieczeństwo, 

a dopiero w trzeciej kolejności cena. W zabiegu T1 za-

stosowałem po raz kolejny produkt RevyFlex® i oceniam 

go bardzo dobrze. Ogromną zaletą tego produktu jest 

szerokie spektrum zwalczanych chorób, ale także 

elastyczność stosowania. W 2021 r. miało to ogromne 

znaczenie, ponieważ wiosna była długa, chłodna, desz-

czowa. Okna, w których mogliśmy wykonać zabieg, były 

krótkie, niemalże godzinne. Tak naprawdę czekaliśmy tylko 

do momentu, kiedy temperatura zacznie wzrastać. Jak 

wiemy, RevyFlex® jest skuteczny już w temperaturze 
5 stopni Celsjusza, więc dawało nam to większe pole 
manewru. W związku z tym byłem pewien, że będzie on 

odpowiednio spełniał swoją funkcję. Stosując ten produkt, 

odczuwałem ogromny komfort i dawało mi to 100-procen-

tową pewność co do tego, że będę miał pszenicę bardzo 

dobrze zabezpieczoną.

Po wykonaniu zabiegu T1 ocenialiśmy kilkakrotnie efekt 

stosowania RevyFlexu i muszę powiedzieć, że ciężko nam 

było znaleźć jakikolwiek patogen. 

Marcin Baj 
Leopoldów, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie

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.



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.

Chciałem zachęcić do stosowania środka zwalczającego 

choroby grzybowe Priaxor®. Zastosowałem go w psze-

nicy ozimej i w jęczmieniu ozimym. Dało to bardzo dobre 

efekty, dlatego że przy niewielkiej ilości środka i jego roz-

sądnej cenie udało mi się skutecznie zwalczyć różnego 

rodzaju patogeny. 

Produkt stosowałem w fazie liścia fl agowego w daw-

ce 0,75 l/ha. Pozwoliło mi to zwalczyć septoriozę i rdze 

w pszenicy oraz rynchosporiozę i  plamistość siatkową 

w jęczmieniu. Po sprawdzeniu po kilku dniach działania 

środka okazało się, że skuteczność była bardzo wysoka. 

Dużą zaletą produktu Priaxor® jest długi okres możliwo-
ści stosowania. Jednocześnie wydaje mi się, że cena nie 

jest wygórowana, a jego dawki są nieduże. Jestem bar-
dzo zadowolony z tego produktu.

Zbigniew Foedke
Łaszczewiec, pow. obornicki, woj. wielkopolskie

Tak działa Priaxor®



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.

Polecamy sprawdzony 

produkt 

Medax® Max.

Pszenicę, którą tu widzimy, skracaliśmy dwukrot-

nie produktem Medax® Max, w pierwszej dawce 

0,5 kg/ha, w drugiej 0,3 kg/ha. 

Utrzymała się świetnie, co zresztą widać w po-

równaniu z polami sąsiadów, gdzie rośliny są wybite. 

Jesteśmy 3 dni po wielkim gradobiciu, a nasza psze-

nica ustała. Medax® Max również zadziałał tym sku-

teczniej, że wiosna była chłodna, a akurat ten środek 

można stosować w niższej temperaturze.

Ryszard Ślepecki 
RSP Sułków, pow. głubczycki, woj. opolskie

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.



Do zabiegu T2 wybraliśmy Revysky®, ponieważ 

zawiera dwie sprawdzone już przez nas sub-

stancje. Poza tym chroni przed najgroźniejszymi 

patogenami, jakie występują w pszenicy w ostat-

nich latach i się nasilają, jak septorioza czy rdze. 

Zastosowanie Revysky® na pewno przekłada się 

na plon, ponieważ produkt ochronił liście – są 
one zdrowe, zielone, mają dużo większą po-
wierzchnię asymilacyjną. 

Myślę, że w obecnej chwili Revysol® jest naj-
lepszą substancją czynną dostępną na ryn-
ku. Zwalcza ona najgroźniejsze patogeny i jest 

najbardziej skuteczna. Wszystkie produkty, które 

zawierają tę substancję, uniezależniają nas od 
pogody, ponieważ bardzo szybko wchłania się 

ona do liści. Tak naprawdę nie zauważyłem obni-

żenia skuteczności preparatu, nawet kiedy spadł 

deszcz krótko po zabiegu. Długie okno zabie-
gowe, czyli to, że możemy ten preparat stosować 

w różnych warunkach pogodowych i w różnych 

terminach, pozwala nam lepiej gospodarować 
czasem. 

Józef Mika 
Cichawa, pow. wielicki, woj. małopolskie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpie-

czeństwa. 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.

REVYlacyjna 
skuteczność!



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.

REVYlacyjne
efekty!

BASF posługuje sie słowem REVYLUCJA, aczkolwiek dla 

mnie w tej chwili stosowanie środków z Revysolem to już 

jest standard. Stosuję je na plantacjach pszenicy dobrze 

chronionych od 3 lat i naprawdę widzę efekt i sens ich 
stosowania. 

W zeszłym roku mieliśmy czerwiec bardzo mocno słonecz-

ny i gorący. Zwłaszcza w drugiej połowie czerwca, kiedy był 

czas wykonywania zabiegu T3, temperatura przekraczała 

30, a nawet wynosiła blisko 40 stopni. Niemniej zastosowa-

liśmy RevyTop™ i w tym roku też się na to zdecydowali-

śmy, żeby mieć pewność, że pomimo tego słońca środek 
zadziała i spełni swoje zadanie. Apelowałbym też 

o nierezygnowanie z zabiegu T3, ponieważ mykotoksy-

ny są bardzo szkodliwe i możemy stracić cały plon, nie 

sprzedać go. 

Piotr Radziun 
Baszewice, woj. zachodniopomorskie



www.agro.basf.pl

200zł

580zł

rabatu*

rabatu*

Zakupy od 01.01.2023 do 30.06.2023 r. Dostarczenie dowodów zakupu do 31.08.2023 r.

Warunkiem skorzystania z akcji jest uczestnictwo w programie BeneFito.

Szczegóły promocji w regulaminie programu BeneFito.

3 kg Medax® MaxDuet na Start  
Zestaw na 8 ha

Duet na Start  
Zestaw na 20 ha

10 kg Medax® Max

*lub tę samą liczbę punktów w programie BeneFito. 
Punkty można wymieniać na atrakcyjne nagrody

 Dzięki
BeneFito!



www.agro.basf.pl

Zakupy od 01.01.2023 do 30.06.2023 r. Dostarczenie dowodów zakupu do 31.08.2023 r.

Warunkiem skorzystania z akcji jest uczestnictwo w programie BeneFito.

Szczegóły promocji w regulaminie programu BeneFito.

1 kg Medax® Max1 l Priaxor®

54zł
rabatu*

*lub tę samą liczbę punktów w programie BeneFito. 
Punkty można wymieniać na atrakcyjne nagrody

 Dzięki
BeneFito!



www.agro.basf.pl

Zakupy od 01.01.2023 do 30.06.2023 r. Dostarczanie dowodów zakupu do 31.08.2023 r.

Warunkiem skorzystania z akcji jest uczestnictwo w programie BeneFito.

Szczegóły promocji w regulaminie programu BeneFito.

10 l Caryx® 240 SL 5 l Pictor® 400 SC

400zł
rabatu*

*lub tę samą liczbę punktów w programie BeneFito. 
Punkty można wymieniać na atrakcyjne nagrody

 Dzięki
BeneFito!



www.agro.basf.pl

 Dzięki

BeneFito!

Wybierz 

produkty BASF  

i korzystaj dzięki 

BeneFito!

• rabaty

• karty upominkowe

• atrakcyjne nagrody
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