
Систива®

Очаквайте повече.

Прогрес 
в науката



Систива®
ПРОГРЕС В НАУКАТА

ЗАЩИТА, която 
ИЗПРЕВАРВА 
АТАКАТА на 
БОЛЕСТИТЕ!



ПЪРВИЯТ ФУНГИЦИД 
за най-дълга защита 
на пшеница и ечемик 

ОТ СЕИТБА до 
ПРОЛЕТТА!



Систива®
ПРОГРЕС В НАУКАТА







Рентабилното 
решение за вас

▪ Систива® оптимизира вашето производство!

▪ Систива® е основата за по-висока рентабилност.

▪ Систива® е следващата стъпка за по-висок и 
сигурен добив.

Контрол на болести

Дълготраен контрол 
на листните заболявания 

от сеитба до пролетта

Защита срещу основните 
заболявания, пренасяни 
чрез семената и почвата

Уникалната мобилност и 
надеждна защита срещу 
болести благодарение на 

най-новия и ефикасен 
SDHI на БАСФ - Xemium

Повишена 
жизненост 

на посевите

Подобрено
 покълване 
и поникване

По-здрави и 
по-развити в дълбочина 

корени

По-добра 
устойчивост 
през зимата

Подобрена жизненост 
на посевите през 
есента и пролетта

Повишена 
рентабилност и 

отпимизиране на 
работните процеси

Повишена гъвкавост и 
ефективност независимо 
от климатичните условия

Възможност за по-
ефективно управление 
на агротехническите 

мероприятия

По-ефективно 
оползотворяване на 

потенциала на посевите

Подпомагане 
на устойчивото 

земеделие



Систива®

▪ Систива® защитава вашите посеви от сеитба до 
пролетта. 

▪ Цялостен контрол на листните заболявания, в 
комбинация с ефекта на AgCelence® полагат основата 
за по-сигурна и висока реколта.

Благодарение на Систива®...

▪ Имате по-голяма гъвкавост в управлението на различните 
агротехнически мероприятия

▪ Имате по-малко преминавания с трактор и разход на гориво

▪ Уплътнявате по-малко почвата

▪ Вие и Вашето производство сте независими от климатичните 
условия от сеитбата до пролетта



Прогрес в 
науката

Лято

Есен Зима

Пролет

▪ Систива® е първият фунцигид, който се прилага 
заедно с обеззаразителя върху семената.

▪ Систива® осигурява надеждна защита срещу 
почвени и семенни патогени.

▪ Систива® предпазва растенията от листни болести 
по време на вегетацията.

Систива® гарантира дълъг период на защита 
срещу болести благодарение на най-новия 

и ефикасен SDHI на БАСФ – Xemium®.

Продължителност 
на действие на
Систива®



Широк 
спектър на 
действие

▪ Систива® осигурява сигурен контрол срещу листни 
заболявания.

▪ Систива®  защитава срещу основните семенни и 
почвени патогени.

Снежна плесен
(Microdochium nivale)

Мрежести петна
(Pyrenophora teres)

Брашнеста мана
(Erysiphe graminis)

Ленточна болест
(Pyrenophora graminea)

Ръжди

Ринхоспориум
(Rhynchosporium secalis)

Ечемик



Систива® Контролирани болести пшеница

Септориоза
(Septoria tritici)

Снежна плесен
(Microdochium nivale)

Брашнеста мана
(Erysiphe graminis)

Жълто-кафяви петна (DTR)
(Drechslera tritici-repentis)

Ръжди

Кореново гниене
(Rhizoctonia solani)

Фузарийно гниене
(Fusarium spp.)

Пшеница



Добив Плюс Експо 2017
Реални резултати в реални условия



Актуални болести в пшеница 
България, 2017
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Кафява ръжда

Брашнеста мана

Септориоза



По-добро 
поникване и 
покълване

▪ Систива® ускорява процеса на покълване и растеж.

▪ Систива® подобрява жизнеността за видимо по-здрави 
растения. 

▪ Систива® осигурява по-добра зимна издръжливост за 
по-сигурно развитие на културите.  

По-доброто покълване и 
поникване гарантира и по-

добро оцеляване през зимата. 
Освен това, развиването 

на по-здрави корени, както 
и надеждният контрол на 

основните листни заболявания 
осигуряват зелени и здрави 

култури още от самото начало

При обичайни условия, 
семената, върху които е 

приложен Систива® проявяват 
7% по-висок процент на 

поникване при селективни 
полеви опити. Те са и по-

устойчиви на неблагоприятни 
условия, като висока 

температура, суша или студ. 
Тази издръжливост води до 

повишен процент (до 11%) на 
покълване в студено време.



Здрава и развита 
в дълбочина 

коренова система

▪ Систива® провокира растенията да развиват 
повече здрави и силни корени.  

▪ Благодарение на Систива® по-здравите и по-
силни корени усвояват водата и хранителните 
елементи по-ефективно.

Третираните със Систива® семена са по-здрави, а кореновата биомаса на младите 
растения може да бъде увеличена с до 36%. Освен здравината, общата дължина на 
корените се увеличава с до 29% в сравнение с нетретираните контролни проби. Това 

подобрява растежа на посевите през есента, особено при неблагоприятни условия, като 
продължителни периоди на суша или влошено почвено качество.

AgCelence®  ефект със Систива® 



Xemium®
SDHI с уникална мобилност

Малка стъпка 
ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ, 

голям скок 
ЗА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА





Xemium®
SDHI с уникална мобилност

▪ Систива® съдържа най-новия SDHI на БАСФ - 
Xemium®

▪ Xemium® притежава уникална акропетална 
подвижност в растението.

▪ Xemium® осигурява ефективна защита на 
растенията дълго време след поникване.

Липофилна конформация
Прониква през восъчни прегради

Хидрофилна конформация
Прониква през клетъчните стени

Молекулата на Xemium® притежава 
хидрофилни и липофилни свойства, 
което е в основата на високата мобилност 
на Систива® в растението. 



Xemium®
SDHI с уникална мобилност

▪ Xemium® се акумулира от семената и по-късно 
се придвижва в целите растения.

▪ Xemium® осигурява до 200 дни защита.

Xemium® бързо се разпределя в 
растението успоредно с неговото 
развитие и го предпазва от болести. 

При контакт с гъбните клетки на патогена 
нарушава енергийния транспорт и 
блокира метаболизма.

Систива® предпазва растението 
до 200 дни след сеитбата

5 7 12 20 3421 136 149 ...до 200 дни

Дни след сеитбатазимен покой
* Синият цвят представя високата мобилност и системно 
  действие на Xemium® месеци след сеитбата.



71–9261–691309  59 51 4945 30  31  32 39 29 25210700

9–1370 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61–69 71–92

РЗ Технология ПШЕНИЦА

Систива® 
доза 75 мл/100 кг

Стандартна РЗ

братене

Систива®
75 мл/100 кг

+
Премис®

150 мл/100 кг

илиКинто®
150 мл/100 кг

Диамант® Макс
120 мл/дка

Капало®
100 мл/дка

T0 T1

В доза 75 мл/100 кг семена растенията са 
опазени от сеитба до начало на вретенене.

Систива®
доза 150 мл/100 кг

Систива®
150 мл/100 кг

+
Премис®

150 мл/100 кг

Когато Систива® се използва в доза от 150 мл/100 кг семена, 
тя може да осигури защита чак до поява на флагов лист



71–9261–691309  59 51 4945 30  31  32 39 29 25210700

9–1370 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61–69 71–92

Танго® Супер
80 мл/дка

или

или

Диамант® Макс
120 мл/дка

Дует® Ултра
60 мл/дка

Стробилурин
+

SDHI

или

Стробилурин
+

SDHI

Диамант® Макс
120 мл/дка

T2 T3

вретенене флагов лист изкласяване цъфтеж

или

Диамант® Макс
120 мл/дка

Стробилурин
+

SDHI



71–9261–691309  59 51 4945 30  31  32 39 29 25210700

9–1370 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61–69 71–92

РЗ Технология ЕЧЕМИК

Стандартна РЗ Кинто®
150 мл/100 кг

Диамант® Макс
120 мл/дка

Алегро®
80 мл/дка

или

братене

T0 T1

Систива®
75 мл/100 кг

+
Премис®

150 мл/100 кг

Систива® 
доза 75 мл/100 кг

При използване на Систива® първото фунгицидно третиране 
може да бъде отложено във времето или пропуснато и да се 
премине директно към третиране в поява на флагов лист в 
зависимост от инфекциозния фон и климатичните условия.



71–9261–691309  59 51 4945 30  31  32 39 29 25210700

9–1370 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61–69 71–92

Диамант® Макс
120 мл/дка

Капало®
120 мл/дка

Танго® Супер
100 мл/дка

или

T2

вретенене флагов лист изкласяване цъфтеж

Диамант® Макс
120 мл/дка

Стробилурин
+

SDHI

или





10 ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СИСТИВА® 

1. Използвайте средства за лична безопасност.

2. Преди употреба разклатете добре опаковките с продуктите.

3. Третирайте само качествени и добре почистени семeна без 
примеси.

4. Избягвайте третирането на вече обработени с други продукти 
семена. Ако семената са обезаразени предварително, тяхната 
повърхност вече е ограничена и може да възпрепятства максималното 
проникване на Систива®.  

Ако добавяте и други продукти, то е добре да бъде направено с общ 
работен разтвор.

5. Дозирайте необходимото количество от продуктите (Систива® 
и избрания обеззаразител).

6. Двата продукта се добавят към вода до достигане на общ обем 
около 2 литра например:
· 150 мл Систива® + 150 мл Премис® + 1,7 л вода = 2 л разтвор.  
· 75 мл Систива® + 150 мл Премис® + 1,8 л вода ≈ 2 л разтвор. 

Възможна е употребата на по-голямо количество вода (до 4 л), но 
съществува възможност семената да излизат полумокри, което при 
неправилно съхранение може да доведе до нежелано покълване. 

7. С готовия работен разтвор третирайте семената, като за целта 
използвайте специализирана техника  - машини за обеззаразяване на 
семена.

8. Работният разтвор да се разбърква непрекъснато, за да не се 
сгъстява и утаява.

9. Третираните семена складирайте на прохладно и добре 
проветриво място. Избягвайте преместване и прехвърляне на семена 
в чували, за да предотвратите изронването на продукта от семената.

10. Третираните семена не използвайте за храна на животни.



Д-р. Йозеф Хабер
Световен експерт в 
областта на фунгицидите

специален гост на 
Добив Плюс Експо 2017

Систива® е мащабен технологичен пробив, доказателство 
за мощния капацитет на агрохимията от нов клас да се 
справя по категоричен начин с предизвикателствата на 

новите болести по житните култури.

“
„



Това, което аз видях при 
третирането със Систива®, 
просто беше поразително. 
Продължително действие 

на продукта от третирането 
на семената до март-април. 
Фунгицидът работи за вас.

Проф. Светослав Бобев
Катедра Фитопатология, 
Аграрен университет - Пловдив

Специален гост на 
Добив Плюс Експо 2017

“
„



НАЙ-НОВИЯТ SDHI  
НА БАСФ – XEMIUM® 

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА 
ФОРМУЛАЦИЯ ЗА 
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА!

Систива®

+







РЕНТАБИЛНО 
БЪЛГАРСКО
ЗЕМЕДЕЛИЕ

Ние от БАСФ 
подкрепяме Вашия бизнес:

За всеки закупени 25 л Систива® 
получавате още 5 л бонус 

В промо пакет с Премис®



БАСФ ЕООД

1618 София

бул. България №118

Абакус Бизнес Център

тел.: 02 / 915 20 45

www.agro.basf.bg


