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Zjednodušte si hospodárenie

Čakajte viac.

• Prvý nepostrekový fungicíd určený na ochranu
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• Dlhodobá ochrana proti listovým chorobám
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Systiva® poskytuje viditeľný AgCelence® efekt, ktorý 
znamená viac, ako tradičná ochrana rastlín, pretože má 
pozitívny vplyv na fyziológiu rastlín. Korene a rastliny sú 
vitálnejšie; to je základom pre lepší rozvoj plodín, a tým 
aj vyššie úrody. Systiva® s AgCelence® efektom ponúka 
vyššiu návratnosť investícií a prispieva k úspešnému pod
nikaniu v poľnohospodárstve.

Systiva® prináša AgCelence® efekt, ktorého výsledky 
spoznáte ako na poli, tak i v peňaženke ...

Vyššia príťažlivosť pre trh: Vyššia úroda:

Rastliny s AgCelence® 
efektom poskytujú vyššiu 
a stabilnejšiu úrodu aj 
pri nepriaznivých klima
tických podmienkach.

Rastliny s AgCelence® efektom  
dosahujú lepšie akostné parametre, 

čo zvyšuje predajnosť
úrody na trhu.

Rastliny s AgCelence® efektom sú 
vitálnejšie a odolnejšie voči stresovým
faktorom, ako je teplo, chlad či sucho.

Lepšia vitalita rastlín:

Vyššia efektivita  
rastlinnej výroby:

Rastliny s AgCelence® efektom majú 
kladný vplyv na výrobný proces,

šetria čas a zdroje.

Systiva® prináša viditeľný   
AgCelence® efekt

AgCelence® 
efekt je možné 
očakávať  
v 4 oblastiach

3



Systiva® je prvý nepostrekový fungicíd určený na 
och ranu osiva a listov. Systiva® sa aplikuje ako bežné 
moridlo a  predstavuje tak úplne nový produktový 
segment. To je zásadná zmena oproti klasickým 
listovým fungicídom, vďaka ktorej je Systiva® veľmi 
efektívna. Systiva® udržuje rastliny zdravé už od za
siatia a  zaisťuje tak rozsiahlu a dlhodobú ochranu 
pred napadnutím rastlín hubovými chorobami. 
Poľnohospodár sa už nemusí obávať, či vystihne 
ten správny čas pre aplikáciu fungicídu na list.

Systiva® je prvý nepostrekový fungicíd určený na 
ochranu osiva a listov jačmeňa, zjednodušujúci 
hospodárenie na vašej farme

✔✔ Systiva® predstavuje nový produktový segment  
 nepostrekových fungicídov pre jačmeň 

✔✔ Inteligentné riešenie, ktoré zjednodušuje  
 hospodárenie na vašej farme

Morenie proti  
chorobám prenosným 
osivom a pôdou Listový fungicíd

nepostrekový  
fungicíd

Systiva®

s Agcelence® benefitmi
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Systiva® obsahuje účinnú látku Xemium® (chemickým názvom fluxapyroxad), revolučnú 
novinku zo skupiny látok typu SDHI. Spoločnosť BASF prichádza s prípravkom, ktorý 
umožňuje ošetriť účinnou látkou Xemium® už priamo osivo. Roztok na báze vody umož
ňuje jednoduché a bezproblémové morenie osiva. 
Po namorení osiva a zasiatí je účinná látka Xemium® rýchlo absorbovaná a rovnomerne 
distribuovaná po celej rastline – od koreňov až po listy. Jedinečné hydrofilné a lipofilné 
vlastnosti sú základom pre vstrebanie cez koreň a pre rozšírenie po celej rastline.
Akonáhle sa hubový patogén dostane do styku s  rastlinou ošetrenou prípravkom  
Systiva®, úč. l. Xemium® preruší prísun energie a  zablokuje metabolizmus patogéna. 
Bunky pa to  géna zastavujú rast a  huba umiera. Účinná látka Xemium® je priebežne 
absor bo vaná koreňmi a zaisťuje dlhodobú účinnú ochranu proti hubovým chorobám.

✔✔ Jedinečná mobilita účinnej látky v rastline

✔✔ Preukázaná spoľahlivá účinnosť

✔✔ Dlhodobý účinok

Xemium® sa odlišuje svojou 
jedinečnou mobilitou a výkonom
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Systiva® je riešenie, ktoré chráni porasty 
ječmeňa a zároveň šetrí čas

Hneď po výseve začína Systiva® účin ko 
vať a  osivo aj mladé rastlinky chráni pred 
infekciou hubovými chorobami po do bu 
niekoľkých mesiacov. Rastlinám sú tak zais
tené optimálne podmienky pre vzchá dzanie. 
Kvôli mnohým faktorom, ako sú zlé počasie, 
či pracovná špička na jar, dochádza často 
k  tomu, že fungicídy sú na obilniny apliko
vané príliš neskoro. S prípravkom Systiva® 
sú rastli ny už od zasiatia vitálne a chránené 
pro ti chorobám. Systiva® je poistkou pre 
náležitú úrodu z plo diny. Nie je už po trebné 
robiť si starosti so skorou aplikáciou fun
gicídov. Namiesto toho je možné ošetriť už 
priamo osivo. Je to jednoduché a inovatívne 
– ochrana listov proti chorobám aplikovaná 
priamo na osivo. 

Systiva® úplne zmení spôsob vašej práce.

Ako Systiva® zjednodušuje  
hospodárenie?

Príklad: poľnohospodár s výmerou 300 ha 
 jarného jačmeňa

Čas potrebný na jarné ošetrenie:

Čas ušetrený vďaka  
prípravku Systiva®: 

Source: GfK Market survey FR, UK, GER, May 2012

Naplnenie postrekovača:  4 min./ha

Postrek: 8 min./ha

Ďalšie činnosti, napr. príp
rava postrekovača,
vjazd na pole, nakladanie
s odpadmi, dokumentácia,
réžia...

9 min./ha

Časová úspora: 21 min./ha

Celková časová úspora: 105 hod ≈ 4 dni

4DNI
✔✔  Odpadávajú starosti so skorou  

aplikáciou fungicídu

✔✔  Ochrana pred skorou infekciou  
hubovými chorobami

✔✔  Nižšie pracovné zaťaženie  
na jar šetrí čas a peniaze
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Aplikácia konvenčného fungicídu na list závisí vo vysokej miere na externých faktoroch, ako sú teplo
ta, vietor či dážď. Často sa stáva, že postrek fungicídmi nie je možné vykonať v okamihu, keď by to 
bolo najviac potrebné. Systiva® je aplikovaná na osivo – nie je potrebné vykonávať postrek a vy tak nie 
ste závislí na výkyvoch počasia. 

Udržateľnosť poľnohospodárskej výroby je dôležitým fak
to rom pri vedení modernej farmy. Posun ochrany z ap
likácie na list k aplikácii na osivo znamená, že nie je po
trebné vykonávať dodatočný postrek fungicídom. Vďa ka 
tomu môžu poľnohospodári účinne využiť ob me dzené 
zdroje.

✔✔ Nie je potrebné čakať na správne  
 počasie pre aplikáciu 

✔✔  Vyššia flexibilita pri využívaní  
kapacít strojového parku

✔✔ Nižšia závislosť pracovnej sily  
 od počasia

 ✔ Menej prejazdov traktorom  
 a nižšia spotreba pohonných hmôt

 ✔ Menšie zhutnenie pôdy

 ✔ Nižšia spotreba vody

Systiva® umožňuje nezávislosť  
na výkyvoch počasia

Systiva® prispieva 
k udržateľnému 
poľnohospodárstvu

Vyššia  
produktivita
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Vitálne porasty 
a obmedzenie 

chorôb

Bežné moridlá môžu oneskoriť vzchádzanie. Systiva® je veľmi bezpečný prípravok. Za 
bežných podmienok vykazujú semená ošetrené fungicídnym moridlom Systiva® až 
o 7% lepšie vzchádzanie. Rastliny sú taktiež odolnejšie voči stresovým faktorom, ako 
sú teplo, chlad či sucho. Ich vitalita prináša až o 11% vyššiu vzchádzavosť v chladných 
podmienkach.

Vyšší počet vzchádzajú
cich rastlín na hektár 
predstavuje pozitívny 
základ pre dobrú úrodu.

Neošetrené 

Lepšia vzchádzavosť rastlín

Systiva®

✔✔  Vyššia klíčivosť  
a lepšie vzchádzanie

✔✔ Bezpečný základ  
 pre úspešnú úrodu

Systiva® zaručuje väčší počet 
rastlín na hektár vďaka lepšiemu 
klíčeniu a vzchádzaniu

11%

Neošetrené Štandardné 
moridlo

86%

34% 

97%

Systiva® 
+ moridlo

Vynikajúce klíčenie  
pri stresujúcich nízkych teplotách
Bežný počet vyklíčených rastlín v%

Zdroj: FNAMS, 28 dní  pri 5 °C, 2010

Neošetrené Štandardné 
moridlo

100%
105% 107%

Lepšie vzchádzanie
% vzídených rastlín

Zdroj: BASF, n = 16, Francúzsko / Poľsko / Veľká Británia, 2010/11

7%

Systiva® 
+ moridlo
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Systiva® podporuje rozvoj 
koreňového systému  
a optimalizuje podmienky pre rast

Neošetrené 

Neošetrené 

1,4 g

1557 
cm

1,9 g

2012 
cm

Systiva®

Systiva®

Lepší vývoj koreňov
Hmotnosť koreňov v g

Dlhšie korene
Celková dĺžka v cm

Zdroj: ADAS Boxworth, VB, 2009

Zdroj: ADAS, n=4, vzorky z poľných pokusov, hĺbka pôdy 0-40 cm, VB, 2010

Štandard

NH3

NH3

NH3

NH3

NH3

H2O
H2O

H2O

H2O

H2O

H2O
NH3✔✔ ✔Silnejšie a dlhšie korene

✔✔ Lepší príjem vody a minerálnych živín

Rastliny ošetrené prípravkom Systiva® vytvárajú mohutnejší 
koreňový systém, okrem iného vďaka nižšiemu na padnutiu 
hubovými chorobami. Tieto fyziologické účinky na rastliny sa 
prejavujú tiež vďaka nižšiemu napadnutiu hubovými cho ro
bami. Nezávislé laboratórne a  poľné po ku sy preukázali, že 
rastliny ošetrené prípravkom Systiva® sú vitálnejšie a  majú 
až o 36% väčšiu biomasu koreňov. Okrem zvýšenej vitality 
narastá aj celková dĺžka koreňa, a to až o 29% v porovnaní 
s neošetrenými rastlinami. Vďaka silnejším a dlhším koreňom 
je príjem vody a živín z pôdy účinnejší. To optimalizuje rast, 
obzvlášť za nepriaznivých podmienok, ako sú zlá kvalita 
pôdy, či dlhšie obdobie sucha.

Neošetrené Systiva®

Zvýšenie biomasy koreňov

36%

29%Systiva®

s AgCelence® benefitmi
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Rastliny ošetrené prípravkom Systiva® majú vyššiu 
schopnosť prežiť extrémne chladné teploty počas 
zimy. Ošet re né rastliny na jar lepšie regenerujú a ob
novujú svoj rast. Nižšie uvedené obrázky dokladajú 
vyšší počet zelených a vitálnejších rastlín. Dáta z po
kusov po tvr dzujú až o 54% viac listovej plochy pri 
variante ošetrenej prípravkom Systiva®. Výsledky 
skúšok ukazujú menšiu mieru napadnutia hubový
mi chorobami a  vyššiu vitalitu rastlín na jar až 
o 26%. Zdravšie listy lepšie fotosyntetizujú, a tým sa 
urýchľuje rast a vývin rastlín. 

Systiva® zvyšuje odolnosť voči zime 
a istotu jarnej regenerácie

✔✔ ✔Bezpečnejšie prezimovanie

✔✔ Lepšie obnovenie rastu na jar

✔✔ Vitálnejšie porasty, rastliny  
 sú na jar evidentne silnejšie

Štandardné morenie Štandardné morenie + 
Systiva®

Jarná regenerácia

Štandardné morenie

Neošetrené

Štandardné morenie  
+ Systiva®

Systiva®

Vyššia odolnosť  
voči zime
Zelená plocha listov v %

Zvýšená vitalita  
rastliny
Miera vitality v %

Zdroj: BASF, Nemecko, 2011

Zdroj: BASF, n=28, GS 25-39, 2009-12

54%

26%

74%

126%
100%

20%
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Systiva® poskytuje dlhodobú 
ochranu proti listovým chorobám 
od samého začiatku  vegetácie

✔✔  Enhanced crop vigour

✔✔  Visibly stronger plants in spring

Enhanced  
plant  
vitality

Obmedzenie napadnutia hubo
vý mi chorobami už od zasiatia 
dáva rastlinám lepšie predpokla
dy pre úspešný vývin. Kvalitná 
ochrana rastlín od začiatku vege
tácie udržuje nízku mieru napad
nutia chorobami po celú sezónu.

Konvenčné ošetrenie osiva sa sústreďuje na hubové 
cho roby prenosné osivom a pôdou. Rastliny sú iba ob
me dzene chránené proti hubovým chorobám listov. 
Systiva® zaisťuje dlhodobú a  rozsiahlu ochranu pro ti 
na padnutiu listov rovnako, ako bežné fungicídy s  tým 
roz dielom, že ochrana začína oveľa skôr, hneď po vy
klí čení.

Lepšia vitalita rastlín na jar a obmedzenie chorôb

Neošetrené Systiva®

Dlhodobo účinná ochrana listov  
proti hubovým chorobám
Napadnutie v % 

80%

60%

40%

20%

0%

T1 T2

72%

Zdroj: BASF, Nem., 2010, T1 = BBCH 31/32, T2 = BBCH 47/49

✔✔  Dlhodobá ochrana proti hubovým choro
bám listov vďaka účinnej látke Xemium®

✔✔ Redukcia napadnutia chorobami  
 po celú sezónu

Neošetrené
Aplikácia fungicídu T2 + T3
Systiva® + fungicíd v T2

Dni
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Choroby prenosné  
osivom a pôdou

Listové choroby

Hnedá
škvrnitosť

Rynchospóriová
škvrnitosť

Hrdza 
jačmenná

Múčnatka
trávová Ramuláriová 

škvrnitosť

Sneť prašná

Fuzariózy

Pleseň snežná

prúžkovitosť jačmeňa

0
20
40
60
80

100

U jačmeňa sú hlavnými chorobami listov hnedá a ryn
chospóriová škvrnitosť a  ramulária. Systiva® posky
tuje perfektnú ochranu proti všetkým týmto kľúčovým 
patogénom. Systiva® dosahuje vyššiu účinnosť ako 
bežné fungicídy, pretože napadnutie hubovými choro
bami je potlačované už od zasiatia. Napr. infekciu 
rynchospó riovej škvrnitosťou je možné obmedziť až 
o 72%. 

Účinnosť prípravku Systiva® proti hnedej škvr
ni tosti je tiež presvedčivá. Infekciu hnedou 
škvrnitosťou je možné obmedziť až o  87%. 
Na  vy še Systiva® poskytuje ochranu proti dô
ležitým chorobám prenosným osivom a  pô
dou, ako sú hnedá prúžkovitosť jačmeňa, ple
seň snež ná, fuzariózy a sneť prašná.

Obmedzenie listových chorôb

Neošetrené Systiva®

✔✔ Široká ochrana proti listovým chorobám

✔✔ Ochrana proti chorobám prenosným osivom a pôdou

Systiva® kombinuje ochranu proti chorobám 
listov s ochranou proti chorobám  
prenosným osivom a pôdou

18%

10%
5%

Systiva®T1** postrek

Znížené napadnutie rynchospóriovou 
škvrnitosťou v T3*
Napadnutie v%

Neošetrené

72%

Zdroj: BASF, n=16, Fr/Nem/VB/Poľsko, 2009 – 11

15%

2%

Systiva®Neošetrené 

Znížené napadnutie hnedou 
škvrnitosťou v T3*
Napadnutie v%

Zdroj: BASF, n=16, Fr/Nem/VB/Poľsko, 2008 – 12

87%

* aplikácia v rastovových fázach BBCH 41-49

** skorá aplikácia - BBCH 23-32
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14% 5%
2%

✔✔✔ až + 0,23 t/ha v porovnaní 
s konvenčným ošetrením 
fungicídmi proti listovým 
chorobám

✔✔✔ až + 0,3 t/ha pri absencii 
chorôb

✔✔✔ až + 1,1 t/ha v porovnaní 
s neošetrenými rastlinami

Významné obmedzenie chorôb a AgCelence® efek 
ty sú základom pre vyššie a  istejšie úrody. Lep šie 
klíčenie a  vzchádzanie zaisťujú istejšie pre zi mo
vanie. Silnejší rozvoj koreňového systému a spo  ľah
livá kontrola listových chorôb prispievajú k  vý vi nu 
zdravých, zelených a vitálnych porastov už od sa
mého začiatku. Systiva® tak vytvára základ pre pl né 
využitie úrodového potenciálu jačmeňa. V  porov
naní s  neošetreným jačmeňom dosahujú rastliny 
ošetrené prípravkom Systiva® výrazne vyššiu úrodu, 
a to až  o 1,1 t/ha, tj. o 14%. 

Fyziologické efekty optimalizujú vývin rastlín jač
me ňa zvlášť v nepriaznivých podmienkach. Rast
liny ošet  rené prípravkom Systiva® vykazujú nárast 
úrody až o  0,3 t/ha, tj. 5%, a  to aj pri absencii 
hu bo vých chorôb. Prí pra vok Systiva® je odporúčaný 
ako súčasť fun gi cídneho programu, kedy nahrádza 
prvú apli ká ciu (od odnožovania do 2. kolienka – 
BBCH 23 – 32). Potom nasledujú aplikácie klasický
mi fungicídmi v ne skorších štádiách – od BBCH 41 
(metanie) a ne skôr. V porovnaní s bežnou fungicídnu 
ochranou so sko rou aplikáciou postreku môže byť 
úroda vyššia až o 0,23 t/ha.

Systiva® vytvára základ pre vyššie a istejšie úrody.  
Investícia do Systivy sa oplatí.

Vyššia 
úroda

6,5
t/ha

6,8  
t/ha

Systiva®Neošetrené

Nárast úrody 
pri absencii hubových chorôb
úroda t/ha

Zdroj: BASF, n=51, VB/Nem/Fr/Tal/Poľsko, 2009 – 2011

Zdroj: BASF, n=18, 2009 – 2011

Source: BASF, n=8, GER/FR, 2011

V
yš

ši
a 

ú
ro

d
a

13



* Systiva® s AgCelence® výhodami

71–9261–691309  59 51 4945 30  31  32 39 29 2521

Doporučenie k aplikáciiProfil prípravku       

Typ produktu Fungicídne moridlo s účinnosťou na listové choroby

Účinná látka  Xemium® (Fluxapyroxad) 333 g/l

Registrovaná dávka 150 ml/ 100 kg osiva – jačmeň ozimný

 75 ml/100 kg osiva – jačmeň jarný

 150 ml/100 kg osiva  pšenica ozimná

Formulácia Moridlo – kvapalný suspenzný koncentrát (FS)

Doporučené použitie Jačmeň ozimný, jačmeň jarný, pšenica ozimná

Spôsob účinku  Systémový (SDHI)

Registrovaná účinnosť  prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa 
pleseň snežná, múčnatka trávová

Systiva® – profil prípravku a odporúčania k aplikácii 

Fázy BBCH

* Používajte fungicídny prípravok Systiva so štandardným mordilom. Systiva nenahrádza klasické morenie.

Aplikácia fungicídov – podľa potreby a infekčného tlaku chorôb*

 *Capalo®, Osiris® Top, Adexar® Plus

0700
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Prvý nepostrekový fungicíd určený 
na ochranu osiva a listov

Optimalizácia
hospodárenia

Vitálne rastliny
a obmedzenie chorôb

Vyššia 
úroda

✔✔  Nový produktový segment 
nepostrekových fungicídov

✔✔  Vyššia odolnosť rastlín voči zime
✔✔  Jedinečná mobilita a spoľahlivý  

účinok účinnej látky Xemium®

✔  Nie je potrebná skorá aplikácia  
fungicídov

✔  Jednoduché a isté riešenie
✔  Nezávislosť na výkyvoch počasia
✔  Efektívnejšie využitie času a flexibilita
✔  Príspevok k udržateľnému 

poľnohospodárstvu

AgCelence® účinky:
✔✔  Lepšie klíčenie a vzchádzanie
✔✔  Silnejšie a dlhšie korene
✔✔  Vyššia vitalita rastlín na jar

Obmedzenie chorôb:
✔✔  Dlhodobá ochrana proti chorobám 

listov
✔✔  Ochrana proti niektorým chorobám 

prenosných osivom a pôdou

✔  Kladný vplyv fyziologických účinkov na 
výšku úrod, a to aj pri absencii chorôb

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

✔ Istá úroda i za nepriaznivých podmienok
 

Systiva® je prvý nepostrekový fungicíd do jačmeňa, 
ktorý zjednodušuje hospodárenie vášho podniku
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% napadnutia hnedou 
škvrnitosťou na kontrole  
bez Systivy na zástavovitom 
liste  35 %

% napadnutia hnedou 
škvrnitosťou na kontrole  
so Systivou na zástavovitom 
liste  10 % 

Hnedá škvrnitosť jačmeňa
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Systiva® – výsledky pokusov v roku 2016
Výskumno – šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša
 

7
6
5
4
3
2
1
0

štandardné moridlo 
+ Systiva®

+ Adexar®Plus 1,25 l/ha

štandardné  
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+ Systiva®

štandardné
moridlo 
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Bez Systivy So Systivou
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Vplyv aplikácie prípravku Systiva® na úrodu
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Bez Systivy         

Adexar® Plus 1,25 l/ha

Výskumno – šľachtiteľská stanica 
Vígľaš – Pstruša
Foto jún 2016

štandardné moridlo
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So Systivou         

štandardné moridlo + Systiva® štandardné moridlo + Systiva® + Adexar® Plus 1,25 l/ha

Bez Systivy         
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Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Tento materiál má iba informatívny charakter.
Rešpektujte varovné vety a symboly uvedené na etikete.

BASF Slovensko spol. s r.o. , Einsteinova 23, 851 01, Bratislava, Slovenská republika
www.agro.basf.sk


