
Document size: 410x180 mm (width x height)
Gross size: 410x180 mm (width x height)
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SPPT2 A embalagem vazia não deverá ser lavada, 
sendo completamente esgotada do seu conteúdo, 
fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, 
sempre que possível, devendo estes ser entregues num 
ponto de retoma autorizado.

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais
Atenção
EUH208 Contém 1,2-benzisotiazolin-3-ona e 2-metil-4-
isotiazolin-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica.
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.
H362 Pode ser nocivo para as crianças 
alimentadas com leite materno.
H410 Muito tóxico para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros.
Indicações de Precaução (Prevenção):
P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-
lhe a embalagem ou o rótulo.
P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.
P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/ 
aerossóis/nuvem de pulverização.
P263 Evitar o contato durante a gravidez/o aleitamento.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Indicações de Precaução (Resposta):
P308+P311 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P391 Recolher produto derramado.
Indicações de Precaução (Eliminação):
P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de 
resíduos perigosos.
SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção e proteção ocular 
durante a preparação da calda; usar luvas, vestuário de proteção, botas de borracha 
e proteção facial durante a aplicação do produto.
SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos 
contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação 
Antivenenos, Telef.: 800 250 250

NOTA
Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de 
factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos 
pelas características previstas na Lei.

Indicações relativas à sua utilização (incluindo as precauções biológicas)
O SYSTIVA® é um fungicida sistémico composto por uma nova substância activa fluxapiroxade, 
está indicado para o tratamento de sementes de trigo, cevada e centeio, contra as doenças 
mais importantes, transmissíveis por semente.
O fluxapiroxade é uma substância ativa pertencente ao grupo dos pirazóis-carboximidas 
(inibidor do complexo II, inibindo a enzima sucinato desidrogenase (SDHI)), com mobilidade 
translaminar, dotada de ação preventiva e curativa.
SYSTIVA® permite o controlo das principais doenças dos cereais desde a fase da germinação 
da semente até ao encanamento. Em situações de elevada pressão da doença o tratamento de 
sementes terá de ser complementado por aplicações foliares  permite o controlo das principais 
doenças dos cereais desde a fase da germinação da semente até ao encanamento. Em 
situações de elevada pressão da doença o tratamento de sementes terá de ser complementado 
por aplicações foliares

Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação
O SYSTIVA® é um fungicida formulado por forma a que o tratamento de sementes ocorra por 
via húmida
Cultura Doenças Dose
Trigo mole e 
trigo duro

Septoriose (Septoria tritici) Oídio (Blumeria graminis), Ferrugem 
castanha (Puccinia recondita) Ferrugem amarela (Puccinia striiformis), 
Fusariose (Monographella nivalis, Fusarium spp) Cárie ou fungão 
(Tilletia tritici)

1-1,5L/ton semente

Cevada Helmintosporiose (Pyrenophora teres), Rincosporiose (Rynchosporium 
secalis), Oídio (Blumeria graminis) Ferrugem castanha (Puccinia 
recondita), Ramularia (Ramularia collo-cygni), Carvão (Ustilago segetum 
var. nuda)

1,5L/ton semente

Centeio Septoriose (Septoria tritici) Oídio (Blumeria graminis), Ferrugem 
castanha (Puccinia recondita) Ferrugem amarela (Puccinia striiformis), 
Fusariose  (Monographella nivalis, Fusarium spp) Cárie ou fungão 
(Tilletia tritici)

1-1,5L/ton semente

Risco de resistência
Fungicida de risco de resistência que poderá conduzir a quebras de eficácia. A estratégia de 
utilização indicada nas rubricas anteriores visa impedir que tal aconteça. A BASF não pode ser 
responsabilizada por alguma perda de eficácia, devida ao desenvolvimento de resistências, 
resultante duma má utilização do produto, isto é, quando não se sigam as condições de 
utilização recomendadas (dose, número de tratamentos, sua oportunidade e cadência).
Além disso, a BASF não pode ser responsabilizada por alguma perda de eficácia devida ao 
uso ou armazenagem do produto que não tenham seguido as nossas recomendações.

Modo de preparação da calda
O SYSTIVA® é um fungicida formulado por forma a que o tratamento de sementes ocorra por 
via húmida. Para sementes de trigo duro, trigo mole, centeio, aveia e triticale usar 100-150 mL 
de SYSTIVA por 100 kg de semente. No tratamento de sementes de cevada utilizar 150 mL de 
SYSTIVA por 100 kg de semente.

Modo de aplicação
A aplicação deverá fazer-se com máquina adequada que impregne uniformemente toda a 
semente. Em sistemas de fluxo continuo, utilizar o produto puro ou diluído em 1:10 em água por 
100 kg de semente. Nestes sistemas, é indispensável a prévia calibração da máquina, com o 
produto uma vez que o fluxo pode variar em função do mesmo.

Titular da Autorização de Venda:
BASF PORTUGUESA S.A. 
Rua 25 de Abril, 1 
2689-538 Prior Velho 
Telefone: 219499900 
Fax: 219499949

200 L

Suspensão concentrada para o tratamento de sementes (FS) contendo 333 g/L ou 28,7% (p/p) de 
fluxapiroxade

Fungicida indicado para o controlo da septoriose (Septoria tritici) Oídio (Blumeria 
graminis), Ferrugem castanha (Puccinia recondita) Ferrugem amarela (Puccinia striiformis), 

Fusariose (Monographella nivalis, Fusarium spp) Cárie ou fungão (Tilletia tritici) do trigo 
duro e trigo mole. Helmintosporiose (Pyrenophora teres), Rincosporiose (Rynchosporium 

secalis), Oídio (Blumeria graminis) Ferrugem castanha (Puccinia recondita), Ramularia 
(Ramularia collo-cygni), Carvão (Ustilago segetum var. nuda) da cevada. Septoriose 
(Septoria tritici) Oídio (Blumeria graminis), Ferrugem castanha (Puccinia recondita) 

Ferrugem amarela (Puccinia striiformis), Fusariose (Monographella nivalis, Fusarium spp) 
Cárie ou fungão (Tilletia tritici) do centeio.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO
Autorização provisória de venda nº 1482 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de produção, por razões técnicas em outro local do rótulo/embalagem.
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