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Systiva®  
inovativní řešení  
v ochraně ječmene
Společnost BASF zaregistrovala ve druhé polovině roku 2014 
významnou novinku v ochraně obilnin, první nepostřikový fungicid 
Systiva®. Tento přípravek je určen k ochraně obilnin před houbovými 
chorobami od vzcházení porostů až do fáze počátku vývoje 
praporcového listu. Inovativnost je kromě obsažené účinné látky 
dána zejména způsobem aplikace - ta se provádí mořením osiva. 
Systiva® je v současné době naaplikována na významné ploše 
ječmene jarního a zároveň i na menší ploše ječmene ozimého.

 � Systiva® je první  fungicidní mořidlo určené  
k ochraně osiva a listů ječmene, zjednodušující 
hospodaření na vaší farmě

 � účinná látka Xemium® se odlišuje svou  
jedinečnou mobilitou a výkonem

 � Systiva® umožňuje nezávislost na výkyvech počasí

 � zaručuje větší počet rostlin na hektar  
díky lepšímu klíčení a vzcházení

 � podporuje rozvoj kořenového systému  
a optimalizuje podmínky pro růst

 � zvyšuje zimovzdornost a jistotu jarní regenerace

 � poskytuje dlouhodobou ochranu proti listovým  
chorobám od samého počátku vegetace

 � kombinuje ochranu proti chorobám listů s ochranou  
proti chorobám přenosným osivem a půdou

 � Systiva® vytváří základ pro vyšší a jistější výnosy
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Vynikající účinnost přípravku Systi-
va® na široké spektrum houbových 
chorob obilnin je daná použitím nej-
modernější účinné látky společnosti 
BASF ze skupiny karboxamidů 2. ge-
nerace (SDHI skupina) - fluxapyro-
xad. Tato účinná látka je rovněž zná-
má pod obchodním názvem: 

Xemium®

Patří do skupiny inhibitorů sukcinát 
dehydrogenázy. Zamezuje růstu 
a rozvoji houbových patogenů brá-
něním produkce energie a eliminací 
dostupnosti látek nutných pro synté-
zy probíhající v buňkách patogena. 
Tato účinná látka má výborný preven-
tivní i kurativní účinek. Inhibuje klíče-
ní spór, prodlužování a růst mycélia 
a také sporulaci. Zabraňuje rozvoji 
patogenních hub ve všech růstových 
a reprodukčních stádiích. 

Dlouhodobá ochrana před napade-
ním rostlin houbovými chorobami 
je umožněna postupným odběrem 
účinné látky Xemium® kořenovým 
systémem a plně systematickým roz-
váděním cévními svazky do nadzem-
ních částí rostliny.

Přípravek Systiva® je registrovaný 
pro použití v obilninách. Společnost 
BASF nicméně doporučuje jeho po-
užití zejména v ječmeni jarním a ozi-
mém. Zde se plně uplatní pro svoji 
vynikající účinnost na hnědou skvr-
nitost, rynchosporiovou skvrnitost, 
padlí travní, ramuláriovou skvrnitost 
ječmene, ale také plíseň sněžnou 
a rzi. Bonusem, vzhledem k aplikaci 
již na osivo, je poté účinnost na cho-
roby osiva - pruhovitost ječná a sněť 
prašná ječná. 

Pro posílení účinku na sněti je do-
poručeno použití mořidla Premis® 

25 FS RED v doporučené dávce 
0,75 l Systiva® + 1,5 l Premis® 25 FS 
RED na 1 tunu osiva. Možná je také 
kombinace s mořidlem Kinto® Duo 
v dávce 2 l na 1 tunu osiva.

Protože se Systiva® řadí mezi příprav-
ky skupiny AgCelence®, kromě kla-
sické ochrany proti houbovým choro-
bám má také pozitivní vliv na rozvoj 
kořenů, zlepšuje hospodaření s vo-
dou a příjem dusíku, čímž významně 
potlačuje stresové faktory v ošetře-
ném porostu.

Svým dlouhodobým účinkem zcela 
nahrazuje jedno ošetření klasickým 
fungicidem na list. Jako následné 
ošetření se podle rozvoje houbových 
chorob v porostech doporučují pří-
pravky Opera® Top v dávce 1,5 l/ha 
nebo Adexar® Plus 1,25 l/ha, popř. 
Osiris® v dávce 1,5 l/ha. V jarním ječ-
meni Systiva® zajišťuje zdravý vývoj 
rostlin až do pozdního jara, do fáze 
praporcového listu. V ozimém ječme-
ni zajišťuje účinnost proti houbovým 
chorobám do konce odnožování, 
takže nahradí podzimní aplikaci fun-
gicidů a nejčasnější jarní aplikace. 
Nicméně v jarním období je nutné 
sledovat výskyt chorob a podle 
toho naplánovat následnou aplika-
ci fungicidu. Výhodou je, že ozimý 
ječmen je již od počátku vegetace 
silný a vitální, stimuluje se růst koře-
nového systému, dochází k výrazněj-
šímu podzimnímu odnožování a rost-
liny jsou celkově lépe připravené 
na přezimování. Na jaře pak rostliny 
ozimého ječmene snáze regenerují 
a tím vznikají ideální podmínky pro 
využití výnosového potenciálu. Na-
víc, tím že je Systiva® naaplikována 
na osivo, šetří čas, který je v období 
jarní pracovní špičky velmi důležitý.

Nejmodernější účinná látka Xemium® zaručuje 
vynikající účinnost přípravku Systiva®
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Podzim a jarní regenerace
 Vitálnější a silnější rostliny
 Výraznější podzimní odnožování
 Rostliny jsou lépe připraveny pro přezimování
 Vynikající kontrola chorob na podzim a časně z jara
 Flexibilita načasování foliární ochrany dle tlaku chorob

Doporučení pro použití přípravku Systiva®  
v ozimém ječmeni včetně doporučení  
pro následnou foliární aplikaci

Systiva® s výhodami AgCelence® T3–T4 Osiris, Capalo, Opera Top*

71–9261–691309  59 51 4945 30  31  32 39 29 2521

Fáze BBCH

0700

T2–T3 dle potřeby a tlaku chorob
Opera® Top 1,5 l/ha  

Adexar® Plus 1,5 l/ha  
Osiris® 1,5 l/ha

T0–T2 Systiva® 

0,75 l/t osiva*

Systiva® 0,75 l/t osiva  
+ Premis® 25 FS RED 1,5 l/t osiva  
dlouhodobá ochrana

T3–T4
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Výsledky pokusů
V následující části bychom se s Vámi rádi podělili o výsledky z pokusů 
s aplikací přípravku Systiva® v ozimém ječmeni a nejnověji také o poslední 
poznatky přímo z provozní plochy ječmene ozimého.

Výsledky z pokusů VÚRV  Humpolec a Hněvčeves v ozimém ječmeni,  
účinnost na choroby, průměr ze všech hodnocení, n=4

Výsledky z pokusů VÚRV Humpolec a Hněvčeves v ozimém ječmeni,  
výnos v q/ha, n=4

V roce 2013 byla na stanovištích 
VÚRV Humpolec a Hněvčeves tes-
tována Systiva® na odrůdách ozimé-
ho ječmene Nero a Jup. Výsledky 
prokázaly vynikající účinnost kombi-
nace Systiva® 0,75 l/t osiva + Kinto® 

Duo 1,5 l/t osiva na houbové choro-
by až do růstové fáze BBCH 37-39, 
kdy následovala aplikace foliárního 
fungicidu Capalo® 1,4 l/ha případně 
Adexar® Plus 1,5 l/ha (viz. výsledky 
a fotografie).
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Pokus VÚRV Humpolec v ozimém ječmeni, varianta neošetřeno

Pokus VÚRV Humpolec v ozimém ječmeni
Systiva® 0,75 l/t + Kinto Duo 1,5 l/t + Capalo 1,4 l 
BBCH 37–39

Systiva® 0,75 l/t + Kinto®Duo 1,5 l/t + Adexar® Plus 1,4 l  
BBCH 37–39
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Porovnání přípravku Systiva® s klasickým systémem ochrany

Bez přípravku Systiva® 9. 4. 2015 S přípravkem Systiva® 9. 4. 2015

Protože Systiva® je na trhu již od konce roku 2014, máme možnost sledovat její účinnost přímo v provozních podmín-
kách. To, jaký přínos má Systiva® pro pěstitele ozimých ječmenů, můžete vidět na následujících fotografiích ze země-
dělského podniku Agro Měřín. V podniku se rozhodli otestovat přípravek Systiva® s klasickým systémem ochrany a pro 
porovnání jsou sledovány dva modely ošetření:

Odrůda ozimého ječmene Wendy
1)  Bez přípravku Systiva® – mořeno Kinto® Duo 2 l/t osiva 

 podzim aplikace fungicidu Apel® 1 l/ha 15. 10. 2014, BBCH 11–13 
 jaro Tango® Super + Sportak® HF 0,5 + 0,5 l/ha počátkem sloupkování 
 Opera® Top 1,5 l/ha na počátku metání 15. 5. 2015

2)  Systiva® 0,75 l/t + Kinto® Duo 1,5 l/t osiva namořeno na osivo 
 Opera® Top 1,5 l/ha na počátku metání 15. 5. 2015

Na následujících fotografiích je zaznamenán vývoj porostu ozimého ječmene  
od počátku jarní regenerace až do poloviny června.

V systému s ošetřením Systiva® + Kinto® Duo byly rostlin ozimého ječmene viditelně vitálnější, porost byl hustší 
a ve srovnání se systémem bez přípravku Systiva® bez výskytu padlí travního.
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Bez přípravku Systiva® 12. 5. 2015

S přípravkem Systiva® 12. 5. 2015

V tomto termínu již byly patrné rozdíly mezi oběma systémy na první pohled
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Bez přípravku Systiva® 15. 6. 2015 

S přípravkem Systiva® 15. 6. 2015 

Markantní rozdíl způsobený udržením zelené listové plochy do pozdních vývojových fází
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Co z výsledků vyplývá?

Systiva® dokázala udržet porosty ozimého ječmene 
zdravé od podzimního období až do fáze počátku 
metání, poté následovala aplikace jediného 
fungicidu Opera® Top v dávce 1,5 l/ha a přestože 
intenzita napadení houbovými chorobami nebyla 
extrémně vysoká, je patrné, že spolu s vynikající 
kontrolu chorob zde velkou roli hraje zvýšená 
odolnost vůči stresovým podmínkám  
- AgCelence efekt. 

To nejdůležitější, což je výška výnosu kvalitního 
zrna, ještě neznáme, ale výsledky včetně 
zkušeností z jarních ječmenů Vám přineseme 
ve druhém dílu tohoto speciálu na konci léta.

Profil přípravku Systiva®

Druh přípravku
fungicid pro ochranu obilnin 
aplikovaný na osivo

Účinná látka 333 g/l fluxapyroxad (Xemium®)

Formulace kapalný suspenzní koncentrát (FS)

Způsob účinku systémově působící fungicid

Spektrum účinku

plíseň sněžná, sněť prašná ječná, 
pruhovitost ječná, padlí travní, rez 
ječná, hnědá skvrnitost ječmene, 
rynchosporiová skvrnitost ječmene, 
ramuláriová skvrnitost ječmene, 
sněť mazlavá hladká, braničnatka 
pšeničná, rez pšeničná, rez plevová

Registrace ječmen, pšenice, tritikale, žito, oves

Termín aplikace aplikace na osivo mořením

Doporučená dávka přípravku
0,75 l / 1 t osiva 
+1,5 l/t osiva Premis® 25 FS RED



 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Tento materiál má pouze informativní charakter. 
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

 
BASF spol. s r.o. , Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika
www.agro.basf.cz


