
Pierwszy bezopryskowy fungicyd  
w pszenicy ozimej!

Systiva®
 333 FS
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Systiva® 333 FS – pierwszy bezopryskowy fungicyd  
możesz zastosować nie tylko w jęczmieniu jarym  
i ozimym, ale także w pszenicy ozimej!
Tradycyjne zaprawy nasienne służą przede wszystkim do zwalczania infekcji odnasiennych i odglebo-
wych, natomiast nie zapewniają skutecznej ochrony przeciw chorobom liści. Systiva® 333 FS zawie-
rająca w swoim składzie jedną z najnowocześniejszych substancji aktywnych – Xemium®, podobnie 
jak solidny fungicyd nalistny zapewnia długotrwały efekt z szerokim spektrum zwalczanych chorób 
liści. Jednak działa znacznie wcześniej, bo już od wschodów. Skuteczna eliminacja najwcześniejszych 
infekcji przez fungicyd Systiva® 333 FS pozwala obniżyć presję septoriozą liści, pleśnią śniegową czy 
mączniakiem prawdziwym przez większą część wegetacji. Ponadto rośliny po zabiegu Systivą dłużej 
pozostają zielone, dzięki czemu mogą maksymalnie wykorzystać swój potencjał plonowania.
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Systiva® 333 FS z korzyściami AgCelence®

(dawka 100-150 ml/dt ziarna)

Długość ochrony nalistnej jest uzależniona 
od zastosowanej dawki Systivy 333 FS

BBCH fazy rozwojowe
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Rodzaj preparatu bezopryskowy fungicyd zbożowy

Substancja czynna Xemium® (fluksapyroksad)

Dawka rekomendowana 100–150 ml/100 kg ziarna w pszenicy ozimej i 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! 


