
So spoločnosťou Saatbau Slo-
vensko, s.r.o. úzko spolupracu-
jeme v pokusoch s tvrdými pšeni-
cami od roku 2019. Patria medzi 
absolútnu špičku vo výrobe osív 
a  ponúkajú široký sortiment 
od rôd nielen tvrdých pšeníc.
Každoročne testujeme vplyv 
a  reak ciu rôznych odrôd na 
prípra vok Systiva®. Výsledky na 
troch odrodách sú viac ako 
presvedčivé a pri zohľadnení 
aktuálnych cien komodít aj 
veľmi rentabilné.
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Čakajte viac.

Moridlo          Moridlo + Systiva® 1,5 l/t

Čo spôsobila 
Systiva® na 
jeseň? 

 � Lepšie  
zakorenenie 

 � Silnejšie  
rastliny

 � Potlačenie chorôb 

Odporúčanie aplikácie Systiva® 

 � ozimná pšenica: 1,5 l/t osiva
 � ozimný jačmeň: 1 l/t osiva
 � jarný jačmeň siaty na jeseň:  
1 l/t osiva

 � a nezabúdajte aj na moridlo  
Kinto® Plus 1,5 l/t

Odroda: Lunadur, Foto: 10. 12. 2019

Odroda: Lunadur, Foto: 12. 3. 2020

Kontrola Systiva® + moridlo

Odroda: Lunadur, Foto: 21. 4. 2020
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pšenici tvrdej



Viditeľný efekt aj v júni!  

Vplyv prípravku Systiva® na výnosové prvky ozimnej pšenice: 

Vyššie NDVI = viac zelených rastlín / 
vyššia úroveň fotosyntézy = vyššia úroda

Tvrdá pšenica s prípravkom Systiva® 
bola zelenšia, zdravšia, vyššia, 

hustejšia a mala viac odnoží

Galantsko, foto dňa 11. 5. 2022

Poľné prevádzkové skúsenosti priamo u Vás, pestovateľov

1,5 l/t Systiva®  +   moridlo 

moridlo Systiva® + moridlo

Foto NDVI, Veľké Kapušany, (v grafe dole je ďalšie testovanie a úroda)

25. 2. 2019 28. 3. 2019 16. 5. 2019

Foto: 23. 6. 2021

Zhrnutie niekoľkoročných skúseností od agronóma v okolí Topoľčian
 � Systivu používajú na celé výmery jačmeňov (jarného aj 
ozimného) a už aj tvrdej pšenice

 � O svojich benefitoch ich presvedčila hneď v prvom roku 
skúšania (2018) 

 � A viete prečo majú v Systive jasno:
• Chcú dobre dopestovať tvrdú pšenicu so zachovaním 

špičkových výkupných paramentrov
• Systiva® im zvyšuje istotu
• Jarný postrek môžu posunúť a získajú tak čas na iné 

dôležité činnosti v podniku.
• Pšenica je zelenšia, porast kompletný a vyrovnanejší 

a neprichádzajú o odnože na jar v prípade sucha
• Eliminuje choroby

 � Určite Vás zaujímajú aj úrody:
• Priemerná úroda tvrdej pšenice z 300 ha, kde bola 

použitá Systiva® v roku 2021 bola 7,8 t/ha
• odroda Genius na 106 ha  

dala dokonca  
8,9 t/ha

Topoľčiansko, foto 20. 5. 2022
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Bánovce nad Bebravou Ďulov Dvor Veľké Kapušany Cestice priemer podnikov

dĺžka koreňov Systiva®

dĺžka koreňov kontrola

počet odnoží Systiva®

počet odnoží kontrola
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Rok 2019 14,7
%

5%

Ochrana: 
zatiaľ iba 
Systiva® 
1,5 l/t 
s moridlom

Ochrana: 
Moridlo + 
Systiva®  
Revycare®+
Flexity® // 
Osiris® Duo 
pack

Vyššia 
úroda

8,35 6,02 3,78 4,81 5,74 Systiva® a moridlo

7,94 5,63 3,72 4,45 5,43 Kontrola

+ 5,2 % + 6,9 % + 1,6 % + 8,1 % + 5,7 %

• má dlhšie korene
• má viac odnoží
• má lepšiu fyziológiu


