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    Vitalitate mai
 bună a plantelor:

Efectele AgCelence® asigură plante mai 
viguroase și mai rezistente la factorii de stres, 
precum sunt arșița, frigul sau seceta.

BASF SRL
Floreasca Park, Șos. Pipera nr. 43, 

Corp A, Etaj 1, Sector 2, 014254 - București
T: 021 529 90 68/ 61 | F: 021 529 90 69

www.agro.basf.ro

Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna 
eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. 
Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol. Informațiile din 
această broșură sunt de ordin general. BASF SRL nu poate fi 
făcută răspunzătoare pentru nicio daună provocată de 

folosirea informațiilor din această broșură.

*Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, prin intermediul 
reprezentanților de vânzări BASF, până la data de 31 August 2022. 
Contactează reprezentantul local BASF pentru mai multe detalii.

Creșterea
eficienței

activităților în
fermă

Systiva® 333 FS este independent față de condițiile 
climatice
Aplicarea fungicidelor foliare depinde în mare măsură de factori externi, precum 
temperatura, vântul sau ploaia. Se întâmplă frecvent ca aplicarea fungicidului să nu 
poată fi efectuată la momentul optim. Systiva® 333 FS este produsul ce se aplică 
odată cu tratamentul seminței – nu este nevoie de aplicare în timpul vegetației și, 
astfel, nu mai depindeți de condițiile climatice.

• Nu este necesar să așteptați vremea bună pentru aplicare
• Flexibilitate mai mare pentru utilizarea mașinilor agricole în primăvară
• Independență față de vreme și alte resurse

Systiva® 333 FS contribuie la o agricultură durabilă

Durabilitatea producției agricole constituie un factor important în administrarea 
unei ferme moderne. Modificarea protecției de la aplicarea pe frunză la aplicarea pe 
semințe înseamnă că nu mai este necesară efectuarea unei pulverizări 
suplimentare de fungicid. Grație acestui fapt, agricultorii pot folosi eficient 
resursele limitate.

• Mai puține treceri cu tractorul și un consum mai scăzut de combustibil
• O mai mică compactare a solului
• Consum mai mic de apă

Producții mari:

Datorită efectelor 
AgCelence®, plantele 
oferă un randament 
superior și mai stabil 
în condiții climatice 
neprielnice.

   
Calitate

îmbunătățită: 

Prin efectele AgCelence®, 
plantele ating parametrii calitativi 

superiori,  ceea
ce crește  

vandabilitatea  
recoltei pe

piață. 

Beneficii suplimentare AgCelence®

Systiva® 333 FS oferă 
beneficii suplimentare AgCelence®, 

care reprezintă mai mult decât 
tradiționala protecție a plantelor, 

deoarece are o influență pozitivă asupra 
fiziologiei acestora. 

Rădăcinile și plantele sunt mai viguroase, 
constituind baza unei mai bune dezvoltări 

a culturilor și a unui potențial mai mare 
de producție. Systiva® 333 FS, cu 

beneficii AgCelence®, oferă o 
recuperare sigură a investițiilor 

și contribuie la desfășurarea 
unei afaceri de succes în 
fermă. În plus, determină 
diferențe vizibile, atât pe 
câmp, cât și în buzunar. 

Systiva® 333 FS oferă beneficii suplimentare AgCelence®

Systiva® 333 FS + Premis®: soluția 
fungicidă completă pentru tratarea 
semințelor de cereale cu protecție 
foliară până la al doilea tratament

*La fiecare 10 litri Systiva® 333 FS achiziționați, 
primești 10 litri Premis® gratuit!

Eficiență mai
mare a producției 
vegetale:

Prin efectele 
fiziologice, tratamentele 
cu Systiva® 333 FS au o 
influență pozitivă asupra 
procesului de producție,  
astfel încât se salvează 
timp și resurse.



Soluția fungicidă completă pentru protecția cerealelor până la al doilea tratament foliar

Triticonazol 25 g/l 

FS - suspensie concentrată pentru
tratamentul seminței

1,5 l/tonă

Grâu, orz

• Mălură
• Tăciunele zburător

Fluxapiroxad 333 g/l 

FS - suspensie concentrată pentru
tratamentul seminței

0,75 – 1,5 L/tonă

Grâu, orz

• Făinarea
• Septorioza
• Mucegaiul de zăpadă
• Pătarea reticulară
• Sfâșierea frunzelor
• Arsura frunzelor  

Systiva® 333 FS
Primul fungicid cu acțiune

foliară aplicat odată cu
tratamentul seminței

Premis®  
Tratament sămânță fungicid

Substanța activă
Formulare

Doza omologată

Culturi
Boli combătute

• Fungicid cu acțiune foliară, 
aplicat odată cu tratamentul la 
sămânță
• Asigură buna dezvoltare a 
plantelor din toamnă, protecție 
pe timpul iernii și un start 
excelent în primăvară
• Independent față de vreme

• Combate principalele boli cu 
transmitere prin sămânță și sol
• Acțiune de contact și 
sistemică
• Asigură semințe de calitate

Profilul
produsului

Beneficii
Scara 0 la 5 /     0 = fără control > 5 = control 100%
Systiva® 333 FS aplicat 1.5 l/tonă, Premis® aplicat 1.5 l/tonă

Systiva® 333 FS

Premis®

• Systiva® 333 FS și Premis® au profil biologic complementar
• Systiva® 333 FS și Premis®, aplicate împreună pe semințele de cereale, oferă 
controlul perfect asupra agenților patogeni cheie
• Pe lângă înlocuirea primului tratament, combinația produselor Systiva® 333 FS 
și Premis® oferă un control total și asupra bolilor cu transmitere prin sămânță 
și/sau sol

Beneficii combinate:
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Rezultatele de producție confirmă eficacitatea oferită de 
Systiva® 333 FS

Timp de 3 ani am testat eficacitatea Systiva® 333 FS pe 48 de loturi din întreaga 
țară. Rezultatele confirmă sporul de producție pe care îl oferă Systiva® 333 FS, fie 
că sunt ani secetoși, fie că sunt ani cu precipitații bogate și cu presiune ridicată de 
boli.

An Cultură Tratat cu fungicid 
(producție kg/ha)

Tratat cu fungicid + 
Systiva® 333 FS
(producție kg/ha)

Spor de producție 
Systiva® 333 FS 

(kg/ha)
Nr. loturi

2019

2019

2020

2020

2018 Grâu

Grâu

Orz

Grâu

Orz

5.974

6.319

6.437

5.098

5.931

6.275

6.600

7.248

5.382

6.500

301

281

811

284

569

10

6

5

20

7

*rezultatele de producție reprezintă media numărului de loturi din acel an


