
Діюча речовина: 75 г/л Біксафен, 
100 г/л Протіоконазол, 

100 г/л Тебуконазол
Препаративна форма: 

концентрат емульсії (КE)

Призначення препарату: 
Скайвей Хpro – комбінований фунгіцид з високою ефективністю проти різних листкових хвороб зернових, хвороб стебла та колоса. 

Механізм дії  
Біксафен - відноситься до нового класу піразолкарбоксамідів інгібує сукцинат-дегідрогеназу - комплекс II, в 
дихальному ланцюзі грибів-патогенів. 
Протіоконазол з класу триазолінтіонів та тебуконазол з класу триазолів, порушують цикл біосинтезу ергостеролу 
будівельного матеріалу клітинної оболонки гриба.

За рахунок синергізму трьох діючих речовин з різних хімічних груп та з різними механізмами дії, досягається висока 
ефективність препарату проти комплексу збудників листових захворювань зернових культур, а також збудника 
борошнистої роси як пшениці так і ячменю

Норма витрати робочого розчину
Рекомендується дрібнокрапельне обприскування з нормою витрати робочої рідини 200–300 л/га для внесення 
польовими агрегатами залежно від його типу: наприклад, придатні плоскоструминні форсунки, тиск рідини — 2,5–3,0 
кг/см2, швидкість руху агрегатів — 6–7 км/год.
Приготування робочого розчину:
Обприскування проводять при швидкості вітру не більше 4-5 м/с. Температура повітря повинна бути не нижче 7°С. Не 
слід обробляти посіви менше ніж за 3-4 години до дощу або за сильної роси. Необхідну кількість препарату доливають 
в бак оприскувача заповнений на 1/2, перемішують та доливають водою до потрібного об’єму. 

Культура

Ячмінь

Пшениця

Об'єкт, проти якого обробляється Норма витрати препарату, л/га Спосіб, час обробок

Обприскування у період вегетації

Обприскування у період вегетації

1,0-1,25

1,0-1,25

Іржа, септоріоз, піренофороз, 
борошниста, роса,

Іржа, борошниста роса, 
гельмінтоспоріоз

Застосування препарату

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: 2 клас небезпечності

Гарантійний строк зберігання: 2 роки при температурі від -10°С до +30°С в непошкодженій заводській упаковці.

Формуляція:
безпечний у використані у екстремальних погодних 
умовах (біологічна доступність і стійкість до 
змивання дощем) 
висока гнучкість у практичному використані (норма 
витрати фунгіциду і розпилення рідини/ розмір 
форсунок) 
повне покриття, розпилення і проникнення у листок 
(швидкий ефект і тривале проникнення) 

Життєстійкість рослини:
найкраща стресостійкість у жорстких погодних умовах 
(сильне випромінювання (УФ) радіації / засуха) 
збільшення біомаси (солома / зерно) за рахунок 
фізіологічного ефекту 
тривалий і ефективний налив зерна (МТН/ 
урожайність) 
відсутність негативного впливу на збирання 
при зеленому ефекті 

Швидкість дії: 
Дія препарату починається після внесення

Сумісність з іншими препаратами:
Скайвей® Xpro можна змішувати з багатьма 
регуляторами росту, інсектицидами, іншими 
контактними і системними фунгіцидами. Перед 
приготуванням робочого розчину слід перевірити його 
на змішуваність.

Переваги: 
неперевершений ефект проти плямистостей листя.
довготривала захисна дія.
синергізм трьох діючих речовин.
унікальна фізіологічна активність по відношенню до 
культури.
високо технологічний: 
гнучкість і безпечність 
(широкий спектр дії і тривала ефективність) 
ефективне управління резистентністю (безпечний з 
різними механізмами дії) 
можливо обробляти всі зернові на будь якій стадії
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