
Pierwszy bezopryskowy fungicyd  
w pszenicy ozimej!



Systiva® 333 FS to pierwszy bezopryskowy fungicyd o działaniu systemicznym, 
przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed cho-
robami grzybowymi. Systiva® 333 FS zwalcza choroby odnasienne oraz choroby 
liści. Teraz fungicyd ten możesz zastosować nie tylko w jęczmieniu ozimym i jarym, 
ale także w pszenicy ozimej!

Tradycyjne zaprawy nasienne służą przede wszystkim do zwalczania infekcji odnasiennych i odglebowych, natomiast 
nie zapewniają skutecznej ochrony przeciw chorobom liści. Systiva® 333 FS zawierająca w swoim składzie jedną  
z najnowocześniejszych substancji aktywnych – Xemium®, podobnie jak solidny fungicyd nalistny zapewnia długotrwały efekt  
zwalczanych chorób liści, jednak działa znacznie wcześniej, bo już od wschodów. Skuteczna eliminacja najwcześniejszych 
infekcji przez fungicyd Systiva® 333 FS pozwala obniżyć presję ze strony takich chorób, jak septorioza liści i pleśń śniegowa 
w uprawie pszenicy ozimej. To sprawia, że możemy maksymalnie wykorzystać potencjał plonowania swojej uprawy.

Zapewnij uprawom ochronę nalistną  
od wschodów aż do wczesnej wiosny

Systiva® 333 FS kontrola

Dzięki zastosowaniu produktu Systiva® 333 FS zyskujesz wiele korzyści:

59514939373231302925217

(dawka 100-150 ml/dt ziarna)

(dawka 200 ml/dt ziarna)

0 10-13 61-69 71-92

BBCH fazy rozwojowe

Pleśń  
śniegowa

Septorioza 
liści

Zgorzel 
siewek

Głownia pyląca 
pszenicy

Śnieć cuchnąca 
pszenicy

 choroby  
zwalczane przez  
Kinto® Duo 080 FS

 choroby  
zwalczane przez  
Systiva® 333 FS

T1 T2 T3

 n zapewniasz niezakłócony rozwój siewek roślin już 
od wschodów,

 n istotnie poprawiasz krzewienie się  
roślin pszenicy,

 n poprawiasz wigor roślin, pozytywnie  
wpływając na stopień ich przezimowania,

 n zapewniasz szybszy start roślin  
na przedwiośniu,

 n skutecznie chronisz rośliny przed 
wczesnowiosennymi infekcjami septoriozy 
paskowej liści czy mączniakiem prawdziwym Pągów, 15.11.2017, pszenica ozima
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Wzmocnij wigor roślin i przygotuj je do zimy Ocena plantacji po zimie

Systiva® 333 FS zapewnia korzystny rozwój pszenicy 
jesienią, co sprawia, że plantacja jest lepiej przygo-
towana do zimy.

Na podstawie badań polowych stwierdzono, że w nor-
malnych warunkach rośliny po zabiegu Systivą wykazują 
o 7% wyższe wschody w stosunku do kontroli, będąc 
jednocześnie bardziej odpornymi na czynniki stresowe, takie 
jak upał, susza czy mróz. Obserwuje się również znaczne 
przyspieszenie kiełkowania w porównaniu do zaprawy tra-
dycyjnej i kontroli. Intensywniejsze kiełkowanie i wyższe 
wschody roślin na hektarze stanowią podstawę do 
uzyskania zadowalających plonów.

Widoczne jest też lepsze krzewienie się pszenicy, a z tym 
wiąże się możliwość obniżenia normy wysiewu. Tym samym 
oznacza to oszczędność dla rolnika. Rośliny potraktowane 
Systivą już jesienią wytwarzają dłuższy i silniejszy system 
korzeniowy. Ten efekt fizjologiczny można zaobserwować 
także w sytuacji braku porażenia. 

Niezależne badania laboratoryjne (UP Poznań) i polowe 
pokazują, że rośliny po zastosowaniu Systivy cechują się 
większym wigorem, zaś masa systemu korzeniowego u mło-
dych roślin może znacząco wzrosnąć. Oprócz wzmocnienia 
systemu korzeniowego, następuje także jego wydłużenie. 

Dzięki mocniejszym i dłuższym korzeniom rośliny mogą 
wydajniej pobierać wodę i składniki mineralne. Silny proces 
krzewienia oraz rozwój systemu korzeniowego pozwala 
w późniejszym okresie wykształcić silne źdźbła.

Po zastosowaniu preparatu Systiva następuje poprawa 
wigoru jesiennego roślin, co skutkuje ich lepszym przygo-
towaniem do przezimowania.

I wreszcie – Systiva® 333 FS już od siewu zapewnia sku-
teczną ochronę przed nalistnymi patogenami (takimi jak 
septorioza paskowana liści pszenicy). Jest to bardzo istotne 
w warunkach długiej jesiennej wegetacji roślin, z którą mamy 
do czynienia od dobrych kilku lat. 

Objętość  
systemu  

korzeniowego 
(cm3)

Waga  
korzeni
40 szt. 

(g)

Waga  
korzeni 
1 roślina 

(g)

Waga  
liści 

40 szt. 
(g)

Waga  
liści 

1 roślina 
(g)

Waga całych 
roślin 
40 szt. 

(g)

Waga całych 
roślin 

1 roślina 
(g)

Kinto® Duo 080 FS
200 ml/dt

0,312 3,42 0,085 3,60 0,089 7,01 0,17

Kinto® Duo – 200 ml/dt  
+  
Systiva® 333 FS – 100 ml/dt

0,385 4,05 0,101 3,95 0,098 8,00 0,20

Kinto® Duo – 200 ml/dt  
+  
Systiva® 333 FS – 150 ml/dt

0,560 4,62 0,115 3,99 0,099 8,62 0,21

Doświadczenia ścisłe szklarniowe UP Poznań 2018 r., pszenica ozima Arkadia – ocena w fazie szpilkowania

Sośnicowice, 5.04.2018, pszenica ozima Sokolniki, 3.04.2018, pszenica ozima

Septorioza paskowana liści pszenicy
Pszenica ozima, PL, n=1, Pągów  

ocena wczesnowiosenna (BBCH 25 – 15.10.2017)
Pszenica ozima, PL, n=1, Pągów

ocena podczas zabiegu T1 (BBCH 31 – 18.04.2018)

Kinto® Duo
200 ml/dt

Kinto® Duo
200 ml/dt

[%] [%][%] [%]

Kinto® Duo + Systiva® 333 FS
200 + 100 ml/dt

Kinto® Duo + Systiva® 333 FS
200 + 100 ml/dt

Kinto® Duo + Systiva® 333 FS
200 + 150 ml/dt

Kinto® Duo + Systiva® 333 FS
200 + 150 ml/dt
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Systiva® 333 FS kontrola

kontrolakontrolaSystiva® 333 FS Systiva® 333 FS
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Systiva®kontrola
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Liczba rozkrzewień produktywnych,  
porażenie chorobami pszenicy ozimej

Waga roślin  
pszenicy ozimej

Wigor roślin 
+ 

skuteczna ochrona 
=  

wyższy plon

Wzmocnienie  
wigoru  
roślin

Dodatni wpływ efektów  
fizjologicznych na wzrost  
  plonu nawet w sytuacji  
         braku porażenia  
                 chorobami

Lepsze 
wykorzystanie potencjału 

plonotwórczego w porównaniu  
z konwencjonalnymi  

fungicydami

Systiva® 333 FS, Stary Sielec (woj. wielkopolskie) – 16.04.2018, ocena w fazie BBCH 32

Systiva® 333 FS, Dobieszów (woj. opolskie) – 19.04.2018, ocena w fazie BBCH 32

Liczba rozkrzewień produktywnych, porażenie chorobami  
dwóch odmian pszenicy ozimej

Waga roślin dwóch odmian  
pszenicy ozimej

Kinto® Duo 080 FS
(KD)

Kinto® Duo 080 FS + Systiva® 333 FS 
150 ml/100 kg ziarna

Średnia ilość
rozkrzewień

% porażenia
Średnia ilość
rozkrzewień

% porażenia

Tobak

2,96 6,24 4,44 1,0

Arktis

4,6 0,84 6,04 0,16

Kinto® Duo 080 FS
(KD)

Kinto® Duo 080 FS + Systiva® 333 FS 
100 ml/100 kg ziarna

Średnia ilość
rozkrzewień

% porażenia  
chorobami liści

Mączniak  
+ septorioza

Średnia ilość
rozkrzewień

% porażenia  
chorobami liści

Mączniak  
+ septorioza

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

Kinto® Duo 080 FS
(KD)

Kinto® Duo 080 FS + Systiva® 333 FS 
100 ml/100 kg ziarna

Waga 25 roślin
(g)

Waga 1 rośliny
(g)

Waga 25 roślin
(g)

Waga 1 rośliny
(g)

171,64 6,86 226,20 9,01

Kinto® Duo 080 FS
(KD)

Kinto® Duo 080 FS + Systiva® 333 FS 
150 ml/100 kg ziarna

Waga 25 roślin
(g)

Waga 1 rośliny
(g)

Waga 25 roślin
(g)

Waga 1 rośliny
(g)

Tobak

101,28 4,05 131,58 5,26

Arktis

87,31 3,49 122,79 4,91

To marka grupy produktów BASF stosowanych w różnych uprawach. Zapew-
niają one dodatkowe korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin. 
Produkty AgCelence® poprawiają zdrowotność oraz wigor roślin, wpływając 
na końcowy sukces.

AgCelence® wyznacza nowe standardy!

Stosowanie produktów AgCelence® pozwala wykorzystać roślinom w pełni 
ich potencjał. Uzyskane wyższe plony są efektem połączenia lepszego wigoru 
roślin i wyższej tolerancji na stres – dają wynik, na który czekają rolnicy. BASF 
przeznacza znaczącą część swojego globalnego potencjału badawczo-
-rozwojowego na AgCelence®, dążąc do opracowywania produktów, które 

przyczyniają się do sukcesu rolnika. 

Systiva® zapewnia widoczne gołym okiem efekty AgCelence® wy-
kraczające poza standardową ochronę roślin, gdyż pozytywnie wpływa 
na fizjologię roślin. Po jej zastosowaniu rośliny, głównie dzięki silnie 
rozwiniętemu systemowi korzeniowemu, cechują się większym wigorem, 
który stanowi fundament do uzyskania wysokich i zdrowych plonów.

Systiva® dzięki efektom AgCelence® daje wyższą opłacalność 
inwestycji i przyczynia się do sukcesu ekonomicznego gospo-
darstwa. Systiva® zapewnia korzyści płynące z AgCelence® 
widoczne zarówno na Twoim polu, jak i w portfelu.

Warto pamiętać, że Systiva® 333 FS  
należy grupy produktów AgCelence®,  
co wiąże się unikalnymi korzyściami!
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Dzięki użyciu pierwszego bezopryskowego fungicydu Systiva® 333 FS możesz elastycznie decydować o pierwszym  
zabiegu fungicydowym wiosną w terminie T1. Ochrona nalistna Twoich upraw trwa od wschodów aż do wczesnej wiosny, 
zabezpieczając uprawy w tym newralgicznym okresie, w którym często rozpoczęcie ochrony jest niemożliwe ze względu 
na niekorzystne warunki.

Skorzystaj z elastyczności w wykonaniu zabiegu T1
Uzyskaj różne efekty działania w zależności  
od zastosowanej dawki produktu Systiva® 333 FS

Długość ochrony nalistnej jest uzależniona  
od zastosowanej dawki Systivy® 333 FS

Zalecamy stosowanie w mieszaninie z preparatem  
Kinto Duo® 080 FS w dawce 200 ml/dt ziarna

T3T2T1

0 7 10-13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92

BBCH fazy rozwojowe

10
0 

m
l/

d
t 

zi
ar

na

15
0 

m
l/

d
t 

zi
ar

na

dawka 100 ml/dt ziarna

dawka 150 ml/dt ziarna

DAWKA EFEKT

Ochrona nalistna od wschodów aż do wczesnej wiosny

Wzmocnienie wigoru roślin i poprawa ich przygotowania do zimy

Możliwość opóźnienia i użycia niższych dawek w zabiegu T1

Uzyskanie wyższego plonu

Poprawa skuteczności produktu w przypadku bardzo wczesnych siewów

Skuteczniejsze działanie na odmianach bardzo wrażliwych na choroby nalistne

Szansa na rezygnację z zabiegu T1*

Wpływ na uzyskanie jeszcze wyższego plonu

* – w przypadku zastosowania odmiany odpornej na mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz chorób podstawy źdźbła. 
 Ocena COBORU od 8,0.
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Pszenica ozima, PL, n=1, Pągów. Zabieg ogólny: BBCH 32 – Capalo 1,5 l/ha i BBCH 51-61 – Osiris 2,0 l/ha

Plon (dt/ha)

W końcowym bilansie liczy się skuteczne zwalczanie chorób, a przede wszystkim wysokie plony. Warto więc pamiętać, 
że właśnie Systiva® 333 FS zapewnia podstawy dla wyższych, stabilniejszych i lepszych jakościowo plonów pszenicy!  
A co za tym idzie – wyższych zysków dla Ciebie!

Zyskaj wygodę, oszczędność czasu i wysokie plony!

Zapewnij uprawom ochronę nalistną od wschodów 
aż do wczesnej wiosny

Wzmocnij wigor roślin i przygotuj je do zimy

Skorzystaj z elastyczności w wykonaniu zabiegu T1

Zyskaj czas, wygodę i wysokie plony!

Porównanie opłacalności stosowania poszczególnych rozwiązań Systiva® 333 FS – korzyści stosowania w pszenicy ozimej

Systiva® 333 FS – dobór dawki stosowania fungicydu

zł/ha

dwa zabiegi dwa zabiegi + Systiva  
150 ml/dt nasion

dt/ha

zł/ha

dt/ha 9,3
26,0

638
1784

1323 zł

343 zł
295 zł/ha

461 zł/ha

Dodatkowy zysk (zł) z hektara 
= extra plon – koszt rozwiązania

dt/ha

Kinto® Duo 080 FS + Systiva® 333 FS
200 + 75 ml/dt

Kinto® Duo 080 FS + Systiva® 333 FS
200 + 150 ml/dt

Kinto® Duo 080 FS
200 ml/dt

kontrola

90

85

80

75

70

65

60

siew zaplanowany

Rekomendowane zabiegi:
T1 – Capalo 1,5 l/ha
T2 – Adexar 1,25 l/ha

T3 – Osiris 1,5 – 2,0 l/ha

Rekomendowane zabiegi:
T1 – możliwość rezygnacji z zabiegu T1

T2 – Adexar 1,25 l/ha
T3 – Osiris 1,5 – 2,0 l/ha

Rekomendowane zabiegi:
T1 – Capalo 1,5 l/ha
T2 – Adexar 1,25 l/ha

T3 – Osiris 1,5 – 2,0 l/ha

Odmiana odporna na mączniaka  
prawdziwego i choroby podstawy  

źdźbła (wg oceny COBORU)

przed 15.10

< 8 wg COBORU >= 8 wg COBORU < 8 wg COBORU

dawka: 150 ml/dt dawka: 150 ml/dt dawka: 100 ml/dt

po 15.10

Odmiana odporna na mączniaka  
prawdziwego i choroby podstawy  

źdźbła (wg oceny COBORU)

Przyrost 
plonu

Dodatkowy 
przychód

Koszt 
ochrony

Ochrona

Dwa zabiegi

Cena 1 t pszenicy konsumpcyjnej z dnia 3.06.2018, źródło: Ministerstwo Rolnictwa. Koszt zabiegu wg danych panelowych Kynetec 2017.

Dwa zabiegi

Dwa zabiegi

Dwa zabiegi + Systiva 
150 ml/dt ziarna

Dwa zabiegi + Systiva 
150 ml/dt ziarna

Dwa zabiegi + Systiva 
150 ml/dt ziarna

62,4

71,7

88,4+16,7
+10,8 82,5
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Rodzaj preparatu bezopryskowy fungicyd zbożowy

Substancja czynna Xemium® (fluksapyroksad)

Dawka rekomendowana

100–150 ml/100 kg ziarna w pszenicy ozimej, 
150 ml/100 kg ziarna w jęczmieniu ozimym,  
75 ml/100 kg ziarna w jęczmieniu jarym,  
wymaga stosowania z zaprawą – Kinto® Duo 080 FS

Formulacja płynny koncentrat zawiesinowy (FS)

Chronione uprawy pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Sposób działania systemiczny, karboksyamidy (SDHI)

Zwalczane choroby
septorioza liści, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy zbóż i traw,  
plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia

Informacje o produkcie:

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu 
na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych 
produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki 
glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów  
(np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności 
preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

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.

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

BASF Agro Polska   

 Zapewnij uprawom ochronę nalistną od wschodów aż do wczesnej wiosny

 Wzmocnij wigor roślin i przygotuj je do zimy

 Skorzystaj z elastyczności w wykonaniu zabiegu T1

 Zyskaj czas, wygodę i wysokie plony! 


