
Lombvédelem kalászosokban csávázással

Systiva® | Lombvédelem kalászosokban csávázással

A Systiva® helyettesíti az első tavaszi 
lombvédelmi permetezést

Csapadékos tavaszon nagyon megkéshetünk a kezeléssel. A Systiva®-val 
csávázott bokrosodó növényeket nem tudja megfertőzni a gomba, azaz 
nem kellenek korai gyógyító gombaölő szeres kezelések, az első kora 
tavaszi gombaölő szeres védekezés elhagyható.

• Védelem egész télen át az őszi búza és árpa korán  
fertőző betegségei ellen

• Tavaszig egészségesen tartja a növényeket
• Az első kora tavaszi lombvédelmi kezelés elhagyható

A Systiva® időt takarít meg

• A gyomirtás a gyomok állapotához igazítható
• A betegségek elleni védekezéssel várhatunk a felső  

levelek megjelenéséig
• Csapadékos tavaszokon nem kell várni a talaj  

felszáradására (mint 2018-ban)

AgCelence® hatás

• Erőteljesebb csírázás és kelés
• Sűrűbb és hosszabb gyökérzet
• Jobb télállóság
• Fokozott életerő a tavaszi újrainduláshoz

Magasabb hozam, nagyobb biztonság

• Magasabb várható hozam az együttes AgCelence®  
és gombaölő hatásnak köszönhetően

• Hatékonyabb növényvédelem
• Magasabb várható haszon

® = a BASF SE bejegyzett márkaneve

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét  
és a használati útmutatót! I. forgalmazási kategóriás termék.

www.agro.basf.hu/go/systiva    BASF Növényvédelmi megoldások

A Systiva® hatása az árpa termésére
Szekszárd, kisparcellás BASF-kísérlet, 2017
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Az őszi kalászosok télen és kora tavasszal tá-
madó leggyakoribb betegségei a lisztharmat, 
valamint a levélfoltosságok, de előfordul, 
hogy korán megjelennek a rozsdák is.
E betegségek korai föllépése esetén nem 
tudunk permetezéssel beavatkozni, részben 
a hideg, részben a téli, illetve a kora tavaszi 
csapadék miatt.
Az első gombaölő szert sokan a gyomirtással 
egy menetben juttatják ki, de szakmai szem-
pontból helyesebb a gyomirtást a gyomok ál-
lapotához igazítani, a gombaölő szeres keze-
lést pedig a kórokozók megjelenéséhez.
A legjobb megoldás az elsődleges fertő-
zés és a tavaszi felszaporodás megakadá-
lyozása a Systiva® alkalmazásával.
Így elkerülhetők a szakmai kompromisszu-
mok, hiszen a csávázással együtt a vető-
magra felvitt Systiva® tavaszig véd, helyet-
tesíti az első lombvédelmi kezelést.

A Systiva® különösen erőteljes hatását a flu-
xapiroxad (Xemium®) molekula egyedülálló 
mobilitásának és hosszú hatás tartamának 
köszönheti. Amint a Systiva®-val csávázott 
fiatal növény gyökérzete megkezdi a víz és a 
tápanyagok felvételét, felveszi a fluxapiroxa-
dot is. A felvett gombaölő szer ezután a fiatal 
levelekbe szállítódik, és belülről védi azokat. 

A Systiva® már a csírázástól 
kezdve védi a kalászosokat, 
erőteljesebb kelést, egész-

ségesebb, egyenletesebb 
állományt biztosít.

Kezeletlen kontroll; 2017 – hálózatos  
levélfoltossággal fertőzött árpa

Kezeletlen kontroll; 2018. április 25. – 
lisztharmattal fertőzött búza

Kezeletlen kontroll; 2018. március 26. –  
szeptóriás levélfoltossággal fertőzött búza

Systiva®-val kezelt; 2018. március 26. –  
fertőzésmentes búza

Systiva®-val kezelt; 2018. április 25. –  
fertőzésmentes búza

Systiva®-val csávázott; 2017 –  
fertőzésmentes árpa

Systiva® felhasználási javaslat

Hatóanyag 333 g/l fluxapiroxad (Xemium®)

Forgalmazási kategória I.

Kiszerelés 5 l

Javasolt dózis búzában és zabban 1,0 l/t – más gombaölő csávázószer 
partnereként történő felhasználásra

Javasolt dózis árpában 0,75 l/t – más gombaölő csávázószer 
partnereként történő felhasználásra

Magyarországi körülmények között az 1,0 l/t Systiva® eredményesen megvédi az őszi búzát a korán 
fertőző levélbetegségektől keléstől áprilisig, még az olyan enyhe, csapadékos teleken át is, mint 
amilyen 2017/18-ban volt.
Árpában, a hálózatos levélfoltosság, a törperozsda és a lisztharmat ellen is elegendő 0,75 l/t Systiva® 
az áprilisig tartó védelemhez.
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Az első gombaölő szert sokan a gyomirtással 
egy menetben juttatják ki, de szakmai szem-
pontból helyesebb a gyomirtást a gyomok ál-
lapotához igazítani, a gombaölő szeres keze-
lést pedig a kórokozók megjelenéséhez.
A legjobb megoldás az elsődleges fertő-
zés és a tavaszi felszaporodás megakadá-
lyozása a Systiva® alkalmazásával.
Így elkerülhetők a szakmai kompromisszu-
mok, hiszen a csávázással együtt a vető-
magra felvitt Systiva® tavaszig véd, helyet-
tesíti az első lombvédelmi kezelést.

A Systiva® különösen erőteljes hatását a flu-
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köszönheti. Amint a Systiva®-val csávázott 
fiatal növény gyökérzete megkezdi a víz és a 
tápanyagok felvételét, felveszi a fluxapiroxa-
dot is. A felvett gombaölő szer ezután a fiatal 
levelekbe szállítódik, és belülről védi azokat. 

A Systiva® már a csírázástól 
kezdve védi a kalászosokat, 
erőteljesebb kelést, egész-

ségesebb, egyenletesebb 
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Kezeletlen kontroll; 2017 – hálózatos  
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Kiszerelés 5 l

Javasolt dózis búzában és zabban 1,0 l/t – más gombaölő csávázószer 
partnereként történő felhasználásra

Javasolt dózis árpában 0,75 l/t – más gombaölő csávázószer 
partnereként történő felhasználásra

Magyarországi körülmények között az 1,0 l/t Systiva® eredményesen megvédi az őszi búzát a korán 
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Árpában, a hálózatos levélfoltosság, a törperozsda és a lisztharmat ellen is elegendő 0,75 l/t Systiva® 
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