
Systiva® v jačmeni jarnom
Doporučená dávka v jačmeni jarnom je 0,75 l/t osiva. Ideálnym  
partnerom pre Systivu je moridlo Kinto® Duo 2 l/t alebo Kinto® Plus 1,5 l/t.

Systiva v jarnom jačmeni
Piešťany - Borovce, jačmeň jarný, Malz, foto: 10.5.2018

Čakajte viac.

Spektrum účinku
 � hnedá a rhynchospóriová  
škvrnitosť jačmeňa

 � ramuláriová škvrnitosť
 � múčnatka trávová
 � hrdze
 � prúžkovitosť jačmeňa
 � sneť prašná
 � pleseň snežná

Pokus jarný jačmeň
odroda Malz
Piešťany 2018

Spočítajte si i Vy, či 
použitie Systivy nie je 
riešením aj pre Vás.  
Použitie Systivy prináša 
mnoho ďalších  
benefitov, ktoré určite 
oceníte.

Zdroj: Ing. J. Šilha PhD, Soufflet Agro - 2018, 2019

Kontrola Moridlo Moridlo + Systiva® 0,75 l/ha

Priemer 
pokusov odrôd 
bez genu Mlo

Zvýšenie 
úrody

zníženie  
N látok

Zvýšenie 
prepadu (2,5 

mm nad sitom)

Zvýšenie 
podielu nad

sitom 2,8 mm

2016  5,80 % -0,20 % 1,30 % 2,80 %

2017    4,90 % -0,20 % 0,60 % 2,30 %

2018   5,80 % -0,10 % 0,50 % 0,80 %

2019  5,40 % -0,18 % 2,01 % 1,73 %

s Mlo

2016    3,00 % -0,10 % 0,60 % 0,60 %

2017  2,20 % -0,30 % 0,30 % 0,30 %

2018    4,40 % -0,10 % 0,20 % 1,30 %

2019    3,50 % -0,15 % 1,84 % 1,80 %

Priemerný ná rast 
úrody v %

Priemerný nárast 
úrody v t

Efekt na tržbe = zisk z hek tára 
po odpočítaní Systivy

2018  5,1 % 0,4 54 €

2019    4,2 % 0,3 34 €

Systiva® v odrodovom pokuse jarného jačmeňa
Všestary 2018 a 2019

Parametre, ktoré zohľadňujú sladovne pri výkupe jačmeňa jarného
Prínos použitia Systiva na odrodách jarného jačmeňa

kontrola moridlo 
+ Systiva® 

2,0 + 0,75 l/t

moridlo 
+ Systiva® 

+ Osiris® Top
2,0 + 0,75 l/t 

+ 2,0 l/ha

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

5,4

5,8

6,20,5
0,5

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
0,4 0,4 0,4

20192018

0,7

0,2 0,2 0,2
0,3

0,3 0,3 0,30,30,30,3

Bojos Malz Laudis 500 Sebastian Sunshine KWS Irina KWS 
Amadora

Pionier Overture Manta RGT Planet Fandaga Spitfire

navýšenie úrody v t/ha



7,1

4,5

6,7

5,5

4,8

6,5

4,3

6,4

5,1

4,2

Bánovce nad B. Veľké 
Kapušany

Ďulov Dvor Cestlice Želiezovce

úroda Systiva®

úroda kontrola

0,5 0,2 0,3 0,4 0,6

Priemer úrod 2018 – 2019 (t/ha)

BASF Slovensko spol. s r.o. 
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava  
Slovenská republika

www.agro.basf.sk

*v registračnom konaní, očakávame schválenie v 3. kvartáli 2020

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.  
Tento materiál má iba informatívny charakter. Rešpektujte varovné vety a symboly uvedené v označení.

Systiva® v oziminách
Doporučená dávka:

 � jačmeň ozimný 0,75* – 1,5 l/t osiva
 � pšenica ozimná 1,5 l/t osiva

Ideálnym partnerom pre Sytivu je moridlo Kinto® Plus v dávke 1,5 l/t osiva

Systiva® nahrádza prvé jarné fungicídne 
ošetrenie a šetrí Váš čas

Systiva® v prevádzkových pokusoch  
v ozimnej pšenici 2018 a 2019
Čísla = priemerná hodnota z 2 rokov

Systiva® v prevádzkovom pokuse pšenice ozimnej 
v roku 2019 – 2020, Bánovce nad Bebravou

Priemerné  
navýšenie úrody 

bolo +0,4t/ha

Systiva® zameraná na úrody a zdravé obilniny
 � Systiva® – nová technológia ochrany jačmeňa a pšenice

 � Pozitívny vplyv fyziologických účinkov na úrodu, aj pri absencii chorôb

 � Systiva® – dlhodobá ochrana proti listovým chorobám od úplného začiatku

 � Lepšie využitie úrodového potenciálu v porovnaní s konvenčnými programami ochrany 
rastlín

 � Istota úrody aj za nepriaznivých podmienok

Štandardné moridlo, fotené 26. 2. 2020 – porast bol 
napadnutý septóriou a múčnatkou trávovou

Systiva® + štandardné moridlo, fotené 26. 2. 2020 Vľavo štandardné moridlo + Systiva®, vpravo 
štandardné moridlo, fotené 14. 5. 2020

Vľavo 
štandardné 
moridlo + 
Systiva®

vpravo 
štandardné 
moridlo

fotené 
14. 5. 2020

Čo dokáže Systiva®

Optimalizácia hospodárenia
 � Odpadávajú starosti so skorou  
aplikáciou fungicídu

 �  Ochrana pred skorou infekciou  
hubovými chorobami

 �  Nižšie pracovné zaťaženie na jar
 � Nie je potrebné čakať na správne  
počasie pre aplikáciu 

 �  Vyššia flexibilita pri využívaní  
kapacít strojového parku

 � Nižšia závislosť pracovnej sily  
od počasia

Vitálne rastliny  
– AgCelence® účinky 

 � lepšie klíčenie a vzchádzanie
 � silnejšie a dlhšie korene
 � vyššia vitalita rastlín na jar

Omedzenie chorôb
 � dlhodobá ochrana  
proti chorobám listov

 � ochrana proti hlavným chorobám,  
ktoré sú prenosné osivom a pôdou


