aujiena

Systiva®
Tai pirmasis fungicidas rinkoje, naudojamas sėkloms
beicuoti. Pirazolo karboksamidų cheminės klasės beicas-fungicidas, pasižymintis ilgu apsauginiu ir gydomuoju veikimu, skirtas žieminių kviečių, žieminių miežių, vasarinių miežių ir žieminių rugių sėklų beicavimui.

FUNGICIDAS
Veiklioji medžiaga
fluksapiroksadas 333 g/l

Document size: 150x155 mm (width x height)
Gross size: 190x155 mm (width x height)

Systiva

®

BEICAS

Fungicidinis, pirazolo karboksamidų cheminės klasės beicas, pasižymintis
apsauginiu ir gydomuoju veikimu, skirtas žieminių kviečių, žieminių miežių,
vasarinių miežių ir žieminių rugių sėklų beicavimui.
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Pakuotė
10 l

VEIKIMO BŪDAS
Beico-fungicido SYSTIVA veiklioji medžiaga fluksapiroksadas priklauso sukcinato
dehidrogenazės inhibitorių (SDHI) cheminei grupei, pirazolo karboksamidų klasei.
Jo veikimo būdas yra fermento sukcinato dehidrogenazės (SDHI), t.y. mitochondrijų
elektronų transporto grandinėje slopinimas. Fluksapiroksadas stabdo grybinių ligų
vystymąsi, neleisdamas gamintis energijai ir taip pat stabdydamas kitų svarbiausių
ląstelės dalių cheminę sintezę. Patekęs ant grūdo paviršiaus, stipriai prikimba ir suformuoja veikliosios medžiagos sankaupas. Laipsniškas išsiskyrimas iš veikliosios
medžiagos sankaupų užtikrina pastovų ir ilgalaikį jo tiekimą ir apsaugą ant naujai
išaugančių augalo dalių (lapų).
SYSTIVA yra naujos kartos sėklų beicas-fungicidas, veiksmingas nuo ligų, plintančių
tiek su sėklomis, tiek ant lapų. Beico SYSTIVA poveikis gali trukti keletą mėnesių. Kai
kuriais atvejais beico poveikis yra toks pat arba šiek tiek silpnesnis, kaip ir pirmasis
fungicidų purškimas nuo lapų ligų pavasarį. SYSTIVA gali apsaugoti javus nuo ligų,
plintančių javų augimo pradžioje, tačiau javus vis tiek reikėtų saugoti nuo ligų, plintančių vėliau sezono metu.
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Javai

Ligos, plintančios
su sėklomis

Lapų ligos

Didžiausia rekomenduojama norma/ha

Žieminiai
kviečiai

Pavasarinis pelėsis

Miltligė, septoriozė,
pavasarinis pelėsis.

150 ml/100 kg
(0,27 l/ha 180 kg sėklų/ha)

Žieminiai
miežiai

Juostuotoji dryžligė, Tinkliškoji dryžligė,
pavasarinis pelėsis rinchosporiozė, miltligė,
smulkiosios rūdys, ramularija.

150 ml/100 kg
(0,27 l/ha 180 kg sėklų/ha)

Vasariniai
miežiai

Juostuotoji dryžligė

Tinkliškoji dryžligė,
rinchosporiozė, miltligė,
smulkiosios rūdys, ramularija.

75 ml/100 kg
(0,135 l/ha 180 kg sėklų/ha)

Žieminiai
rugiai

Pavasarinis pelėsis

Pavasarinis pelėsis,
rinchosporiozė.

100 ml/100 kg
(0,18 l/ha 180 kg sėklų/ha)

Produktą galima naudoti tik praskiestą vandeniu nurodytu santykiu:
Mažiausias rekomenduojamas tirpalo kiekis (produktas + vanduo) yra
400 ml/100 kg sėklų.
Didžiausias rekomenduojamas tirpalo kiekis (produktas + vanduo) yra
1200 ml/100 kg sėklų.
Didžiausias apdorojimų skaičius sezono metu – 1.
SYSTIVA 0,6 l/t rekomenduojame naudoti miežiuose kartu su standartiniu beicu
KINTO PLUS 1,5 l/t. Prie KINTO PLUS beico papildomai pridėjus SYSTIVA, miežiai
yra apsaugomi ilgą vegetacijos laikotarpį, iki pat vėliavinio lapo pasirodymo, todėl
galima praleisti purškimą nuo ligų ankstyvuosiuose miežių vegetacijos tarpsniuose.
SYSTIVA privalumai:
• Sveiki pasėliai nuo sėjos pradžios.
• Ilgalaikė apsauga nuo lapų ligų, net iki vėliavinio lapo tarpsnio (BBCH 39). Galima
praleisti pirmąjį purškimą (T1) miežiuose arba sumažinti antro (T2) purškimo normą.
• Galimybė optimizuoti darbų pasiskirstymą ūkyje (mažiau purškimų).
• Apsauga nuo visų žalingiausių miežių ligų: tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė,
smulkiosios rūdys, miltligė, ramularija.
DĖMESIO!
1. Beicavimui skirtos sėklos turi būti gerai išvalytos nuo dulkių ir kitų priemaišų.
Nenaudokite SYSTIVA ant suskaldytų, sulipusių ar pradėjusių dygti grūdų.
2. Beicuokite sėklas prieš pat javų sėją.
3. Beicuojamas sėklas stenkitės kuo tolygiau padengti beicu.
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4. Beicuotas sėklas galima naudoti TIK sėjai. Beicuotos sėklos negali būti naudojamos maistui ar pašarams.
5. Nebeicuokite sėklų, kurių drėgnumas viršija 16 % arba jos prieš tai buvo išbeicuotos kitu beicu.
6. Laikykite beicuotas sėklas vėsiose, sausose ir gerai ventiliuojamose sandėliuose.
7. SYSTIVA beicuotų sėklų didžiausia sėjos norma yra 180 kg/ha.
Beicuotų sėklų žymėjimas
Pakuotė, kurioje laikomos beicuotos sėklos, turi būti tinkamai pažymėta, prisilaikant
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 reikalavimų ir žymėjime būtina nurodyti šią informaciją:
• sėklos yra beicuotos su SYSTIVA. SYSTIVA veiklioji medžiaga yra fluk
sa
piroksadas.
• beicuotas sėklas galima naudoti tik sėjai. Beicuotos sėklos negali būti naudojamos maistui ar pašarams.
• SYSTIVA beicuotų sėklų didžiausia sėjos norma yra 180 kg/ha.
• SYSTIVA gali apsaugoti javus nuo ligų, plintančių javų augimo pradžioje, tačiau
javus vis tiek reikėtų saugoti nuo ligų, plintančių vėliau sezono metu.
SĖJOMAINA
Sėjomainai jokių reikalavimų nėra, nepriklausomai nuo to, ar derlius buvo nuimtas
įprastai, ar pasėlis žuvo ir reikia atsėti.
MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS
SYSTIVA galima maišyti su kitais geros kokybės beicais, labiausiai rekomenduotina
maišyti su KINTO PLUS tokiu santykiu: SYSTIVA 0,6 l/t + KINTO PLUS 1,5 l/t.
BEICUOTŲ GRŪDŲ LAIKYMAS
Grūdus, beicuotus su SYSTIVA, galima laikyti nuo vieno iki kito sezono (mažiausiai
vienerius metus) ir tai neturės jokios neigiamos įtakos dygimui. Laikykite beicuotus
grūdus vėsioje ir sausoje patalpoje.
SANDĖLIAVIMAS
Produktų laikymo vietose užtikrinkite gerą ventiliaciją. SYSTIVA laikykite saugioje,
rakinamoje, nuo šalčio apsaugotoje patalpoje. Laikykite atskirai nuo maisto produktų ir pašarų. Saugokite nuo karščio. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
Laikymo trukmė originalioje uždarytoje pakuotėje – 36 mėnesiai.
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