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® = a BASF SE bejegyzett márkaneve

Ez a kiadvány tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos szaktanácsadásnak. Nem szerepel 
benne az egyes készítményekre vonatkozó valamennyi betartandó előírás. Nem helyettesítheti 
a készítmények egyedül mérvadó, az engedélyező hatóság által kiadott engedélyokiratát, 
amelynek jogszabályban meghatározott előírásai kötelezően jelennek meg a termék csomagoló 
burkolatán is.
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét 
és a használati útmutatót! A figyelmeztető mondatok és jelek tekintetében figyelmesen olvassa 
el a készítmény használati útmutatóját, címkéjét.
A kiadványban előforduló esetleges szedési, tördelési és nyomdai hibákért felelősséget nem 
vállalunk.

© BASF Hungária Kft. Agrodivízió, 2019
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A búza- és árpatermelők arra törekednek, hogy a termesztett növény 

egészséges, betegségtől mentes legyen már a kezdetektől fogva, mert 

így lehet elérni a vetőmagban rejlő genetikai képesség minél jobb ki-

használását. Ugyanakkor a gazdálkodás során fontos szempont a minél 

hatékonyabb munkavégzés, a költségek optimalizálása is. Ebben nyújt 

segítséget a BASF új kalászos gombaölőszeres technológiája, az első 

vetőmagra felvitt lombvédelmi kezelés.

Impresszum
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Systiva® – 
Az első korai lombvédelmi 
kezelés kiváltása
A Systiva® csávázószer használatának  
köszönhetően az első korai lombvédelmi 
kezelés elhagyható. Ezt a képességet  
a termék hatóanyagának köszönheti.  
A fluxapiroxad (Xemium®) az SDHI ható-
anyagcsoportba tartozik, kiváló mobilitás-
sal és hosszú hatástartammal rendelkezik. 
Amint a Systiva®-val csávázott fiatal növény 
gyökérzete megkezdi a víz és a tápanya-
gok felvételét, felveszi a fluxapiroxadot is. 
A felvett gombaölőszer ezután egyenletesen 
szétoszlik az egész növényben, a fiatal  
levelekbe, az újonnan fejlődött részekbe 
szállítódik, és belülről védi azokat. Ez az 
alapja a Systiva® megbízható gombaölő 
hatásának a levélre kijuttatott lombvédelmi 

kezeléshez hasonlóan, de sokkal korábban, 
már a csírázástól kezdve védi a kalászo-
sokat. Az ilyen módon megelőző jelleggel 
felhasznált Systiva® sok esetben hatéko-
nyabb, mint a kora tavasszal, már a be-
tegség jelenlétekor kijuttatott lombvédelmi 
kezelés.
A levélbetegségek közül kiemelkedő haté-
konyságú az árpa hálózatos levélfoltossága 
(Pyrenofora teres), a szeptória (Septoria 
tritici), ezen kívül megbízható hatással ren-
delkezik a lisztharmat (Blumeriella graminis), 
a sárgarozsda (Puccinia striiformis), a vö-
rösrozsda (Puccinia recondita) és az árpa 
törperozsda (Puccinia hordei) ellen.

Systiva® technológia összehasonlítása kétszeri 
lombvédelmi technológiával őszi árpában

Szeptóriás betegség fejlődése Systiva®-val és Systiva® nélkül
(12 db növény minta átlaga, Magyaro.,  Lengyelo., Cseho., Szlovákia, Románia, Bulgária)

Systiva® hatékonyságának összehasonlítása a gyomirtáskor elvégzett 
lombvédelmi kezeléssel őszi búzában 
Szekszárd, 2018. (kisparcellás, négyismétléses kísérletekből 8–8 adat alapján)
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2x Priaxor® 0,8 l/ha
lombvédelem

Systiva® 0,75 l/t
csávázás+ 
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lombvédelem

112%

110%

108%

106%

104%

102%

100%

BASF kísérlet 2018, Szihalom, hálózatos levélfoltosság fertőzés

termésátlag összfertőzöttség*
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2. Lombvédelem zászlós 
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*rozsdák, levélfoltosságok és 
lisztharmat okozta borítottság együtt

Termésátlag (t/ha) Fertőzöttség (%)
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Systiva® – Hosszú hatástartama 
lehetővé teszi az első, korai 
lombvédelmi kezelés elhagyását.

Systiva® összehasonlító kísérlet 

őszi búzában, 2019 Beled Systiva® - 
A munkaszervezés megkönnyítése 
és költségoptimalizálás
A lombvédelmi gombaölőszer kijuttatása 
nagyban függ a külső tényezőktől, a hőmér-
séklettől, a széltől, a talajnedvességétől, és 
a növények állapotától. A vetőmagra felvitt 
Systiva®-nak köszönhetően a gazdálkodó 
ezektől a tényezőktől függetlenné válik. 
Megkönnyíti a tavaszi munkálatok tervezé-
sét, a rendelkezésre álló idő- és gépkapa-

citások jobb kihasználását plusz költség 
nélkül. 
Nem kell ügyelni a korai lombbetegségek 
elleni védelemre, a gyomnövények ellen a 
legalkalmasabb időpontban lehet perme-
tezni és több idő, nagyobb kapacitás áll 
rendelkezésre, nem lesz taposási kár.

Bizonyos esetekben (például őszi gyomirtás) a Systiva® használata nem jár külön 
költséggel a kora tavaszi gombaölőszeres állományvédelemmel szemben. A csávázás 
során egy műveletben végezzük el a vetőmagcsávázást és a korai lombvédelmi kezelést.

Költséghatékony megoldás:

Hagyományos csávázószerrel 
csávázott

Systiva® + 
hagyományos csávázószerrel 

csávázott

március 1. 
bokrosodás, vörösrozsda, szeptória fertőzés

április 3.
 2–3 nódusz, vörösrozsda-fertőzés

május 8. 
zászlóslevél kiterülése, lisztharmat-fertőzés

költség Hagyományos technológia

vetőmagcsávázás

korai 
lombvédelmi kezelés

teljes költség

technológia
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BBCH fejlődési stádiumok
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Systiva®  
AgCelence® hatás

A Systiva®-val csávázott növény nagyobb és hosszabb gyökeret fejleszt, zöldebb és 
életerősebb a kalászos gabona. 
Ennek köszönhetően hatékonyabb a víz, az ásványi anyagok és a nitrogén felvétele. 
Nagyobb biztonsággal vészeli át a hideg telet és képes a stresszes körülményeket  
(nem optimális talajminőség, szárazság) is könnyebben túlélni.

Hagyományos csávázás Systiva® + hagyományos csávázás

hagyományos csávázás
hagyományos csávázás +

Systiva® hatása a gyökér növekedésére őszi árpában Szarvas, 2017. november

Systiva®  
A modern csávázószer

A Systiva® vizes bázisú csávázószer-formuláció (FS), egyszerű a felhasználása,  
más csávázószerrel keverhető, kitűnő vetőmagfedettséget biztosít. A csávázott 
vetőmag nem tapad össze, nem boltozódik a vetőgép tartályában, egyenletes  
a vetőmag folyása. 
Kísérleti adatok alapján 18 hónappal a csávázás után a Systiva®-s vetőmag csírázási 
erélye nem csökken a nem csávázott vetőmaghoz képest. Dupla Systiva®-dózis során 
nem változik sem a búza, sem az árpa kelési tulajdonsága, nem okoz fitotoxicitást.

Vetőmagcsávázási javaslatok:

Használjunk száraz, tisztított, növényi részektől, portól, kövektől mentes vetőmagot!

A Systiva®-t nedves csávázás formában kell a vetőmag felületére felvinni 4–10 liter/t 
csávázólé hozzáadásával vagy speciális csávázógép esetén víz hozzáadása nélkül.

Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező a csávázás során!

A vetőmag csávázását az alábbi sorrendben javasoljuk:
1. Víz
2. Systiva®

3. Premis® vagy más gombaölő csávázószer

A bekevert csávázószert folyamatos keverés mellett 24 órán belül fel kell használni!

Csak megfelelően beállított, kalibrált csávázógéppel végezzük a csávázást!

Nem ajánlott a már lecsávázott vetőmagot Systiva®-val rácsávázni.

A csávázott vetőmag száraz, hűvös, levegőzött raktárban 1 évig tárolható, 
hosszabb tárolás után ellenőrizzük a vetőmag csíraképességét!

Kerüljük a vetőmag felesleges mozgatását, mechanikai 
sérülését csávázás előtt és után!
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Premis®  
Kitűnő kombinációs partner

Premis® 25 FS termékjellemzők

Hatóanyag-tartalom tritikonazol 25 g/l

Formuláció FS vizes szuszpenzió koncentrátum csávázásra

Engedélyezett kultúra Kalászos növények (őszi, tavaszi)

Dózis 1,5 l/t vetőmag

Javasolt lémennyiség 5–15 l/t vetőmag

Munkaegészségügyi 
várakozási idő

0 nap

Systiva® és Premis® vetőmag- és talajkórokozók elleni hatása

A Systiva® hatékony több olyan talajból és vetőmagból származó 
gombabetegség ellen, mint az árpa levélcsíkosság (Pyrenophora  
graminae), a hópenész (Microdochium nivale), a rizoktóniás betegség 
(Rhizoctonia sp), a búza kőüszög (Tilletia tritici) és az árpa tifulás  
vetésrothadás (Typhula incarnata). A teljes mag- és csírabetegségek  
elleni védelem elérése érdekében azonban javasoljuk hagyományos  
gombaölőszeres csávázószerrel együtt felvinni a vetőmagra.
A Premis® kitűnő kombinációs partner, elsősorban porüszög, búza 
kőüszög és fuzárium gombák ellen hatékony. Így a Systiva®-val  
együtt az árpában, búzában előforduló vetőmag- és talajkórokozók  
ellen teljes védelmet nyújt. 
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5
Hópenész

Fuzárium fajok

Búza kőüszög

Porüszög félékÁrpa levélcsíkosság

Árpa tifulás betegség

Rizoktónia fajok

Systiva® Premis®0 = hatástalan
5 = kiváló hatékonyság
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Systiva®
   

Növényvédelem ősztől tavaszig

Védelem a mag-, 
csírakórokozók és a korai 
lombbetegségek ellen

Gyors kelés

Zöldebb, életerősebb növény

Fertőzésmentes tavaszi indulás

Belülről véd a levélbetegségek 
ellen

A korai lombvédelem 
elhagyható

Erősebb, hosszabb gyökérzet

Jobb télállóság

Gyors tél utáni regenerálódás

ŐSZTAVASZ

TÉL

Systiva®
 

Termékprofil

Hatóanyag 333 g/l fluxapiroxad (Xemium®)

Vízoldékonyság 3,4 mg/l (20 °C, pH 7)

Formuláció FS vizes szuszpenzió koncentrátum csávázásra

Forgalmazási 
kategória

I.

Kiszerelés 5 l

Engedélyezett dózis
0,75-1,5 l/t 

– más gombaölő csávázószer partnereként  
történő felhasználásra

Kultúra
Őszi búza, tavaszi búza
Őszi árpa, tavaszi árpa

Zab
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Systiva®  
technológiai javaslat 
búzában

Systiva® 
technológiai javaslat 
árpában

Systiva® hatás

Systiva® hatás

Systiva® 
0,75 l/t

+
gombaölőszeres csávázószer

Systiva® 
1,0 l/t

+
gombaölőszeres csávázószer

0 21 25 29 30 31 3732 39 49 51 59 61–69 71–92
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Regionális értékesítési vezető
Krajczár Csaba   | 06-30-992-4438

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó
Fejér Molnár Dávid  | 06-30-370-7029 | Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348

Komárom-Esztergom és Pest Nedeczky Árpád  | 06-30-219-1717

Győr-Moson-Sopron Mészáros Márk   | 06-30-956-3043

Veszprém Mészáros Márk   | 06-30-956-3043 | Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348

Vas Krajczár Csaba   | 06-30-992-4438

Szőlő régiós értékesítési szaktanácsadó
Horváth Edit   | 06-70-393-9320

Regionális értékesítési vezető
Ujvári Botond  | 06-30-395-3414

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó
Zala Berkes Gábor   | 06-30-914-4560

Somogy Berkes Gábor   | 06-30-914-4560 | Tajti Viktor   | 06-30-219-1827

Baranya Holló Vivien  | 06-70-360-1993 | Maros Péter   | 06-30-947-2398

Tolna Maros Péter   | 06-30-947-2398

Szőlő régiós értékesítési szaktanácsadó
Maros Péter   | 06-30-947-2398

Regionális értékesítési vezető
Pál Bertalan  | 06-30-952-0646

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó
Bács-Kiskun Kutszegi László  | 06-30-558-3472 | Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116

Csongrád Repcsin György  | 06-30-999-7931 | Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116

Békés Zana József   | 06-30-986-3943 | Csathó Csaba   | 06-30-337-0736

Jász-Nagykun-Szolnok Hárnási András  | 06-30-219-1872

Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető
Imre László | 06-30-951-2831

Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó
Mérai Imre | 06-30-219-2004

Regionális értékesítési vezető
Reszkető Tibor   | 06-30-677-9900

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó
Hajdú-Bihar Gubicskó László   | 06-30-445-8774 | Orosz István  | 06-20-387-1814

Szabolcs-Szatmár-Bereg Bereczki Máté  | 06-30-530-2223

Borsod-Abaúj-Zemplén Baranyi Szabolcs  | 06-30-944-4810

Heves és Nógrád Gecse Renáta  | 06-70-383-3850

Pest Tóth Attila  | 06-30-483-1839

Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető
Imre László | 06-30-951-2831

Szőlő regionális értékesítési szaktanácsadó
Pintér Tamás | 06-30-651-7900

Alma és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó
Bereczki Máté | 06-30-530-2223
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A Systiva®-val kapcsolatos bővebb információért kérjük, 
keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégáinkat!Systiva® 

Technológiai javaslatok

BBCH fejlődési stádiumok

BBCH fejlődési stádiumok



BASF Hungária Kft. 
Agrodivízió
1133 Budapest, Váci út 96–98.
Telefon: (06 1) 250 97 00
Fax: (06 1) 250 97 09
www.agro.basf.hu  

Amennyiben érdeklik szakmai videóink, praktikáink, különleges 
megoldásaink, érdemes rendszeresen látogatnia a BASF Agrodi-
vízió Youtube-csatornáját. Ehhez kérjük, keresse a Magyarországi 
videók lejátszási listát a www.youtube.com/basfagro webcímen.
Kövesse a BASF Növényvédelmi megoldások Facebook-oldalt is, 
ahol nyereményjátékokkal, szakmai érdekességekkel, hasznos 
növényvédelmi információkkal várjuk!


