Voor een rijke oogst!

De nieuwste generatie graanfungiciden

Een nieuw krachtig graanfungicide
Skyway Xpro is dé nieuwe standaard in de strijd tegen
graanschimmels. Het middel levert betere prestaties,
consistentere bestrijdingsresultaten en een betrouwbaar
hogere opbrengst dan de huidige middelen.
Skyway Xpro bestaat uit bixafen, een middel uit de
nieuwste generatie carboxamiden, en prothioconazool
met tebuconazool, bekend van Proline, Prosaro,
Delaro en Fandango.
Een unieke combinatie dus van twee sterke
groepen van graanfungiciden.
Skyway Xpro werkt niet alleen beter,
maar ook duidelijk langer dan de
huidige middelen. Het houdt het
graangewas langer schoon en langer
vitaal. Graanplanten hebben ook minder
last van stress (bijvoorbeeld droogtestress).
Hierdoor is de motor van de plant als het ware in
staat om betere prestaties te leveren en een nog hoger
rendement.

Dubbele werking op alle belangrijke graanziekten
Bixafen en de combinatie van prothioconazool en tebuconazool, werken allebei
tegen nagenoeg alle belangrijke graanziekten. Maar de actieve stoffen werken
ook complementair.
Bixafen remt de werking van het schimmelenzym (SDH) en verstoort
de energieproductie in de schimmels.
Prothioconazool en tebuconazool remmen de ergosterol
biosynthese van het enzym lanosterol (CYP51)
waardoor de celmembranen van de schimmel
worden afgedood.
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Xpro – remt twee essentiële enzymen v.d. schimmel: SDH + CYP51
Bixafen – geen kruisresistentie met triazolen en strobilurinen (ander werkingsmechanisme)

Unieke systemische eigenschappen
De actieve stoffen werken systemisch en worden gelijktijdig en snel
opgenomen door het blad en daarna translaminair verspreid in
de plantenweefsels via het vaatbundels (xyleem) en gelijkmatig
verdeeld over het gehele blad. De actieve stoffen versterken
elkaar, zowel ten aanzien van de ziektenbestrijding als bij
de verbetering van de vitaliteit van de graanplanten.
Er is sprake van een synergetisch effect.
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De actieve stoffen werken systemisch en worden tegelijktijdig opgenomen en
translaminair over de gehele plant verspreid.

Langere werking
Skyway Xpro werkt systemisch en wordt snel opgenomen door het blad en daarna
translaminair verdeeld in de plantenweefsels via de vaatbundels (xyleem) en
gelijkmatig verspreid door het gehele blad. Samen met eigenschappen van
de actieve stoffen zorgt dit voor een langere werkingsduur.

Gelijkmatige verdeling
binnen het bladweefsel na
snelle systemische opname

Transport door het blad naar de
vaatbundels (xyleem)

Uitstekende hechting en uitvloeiing op het
blad
Het zijn niet alleen de krachtige actieve stoffen die
verantwoordelijk zijn voor de prima prestaties. Skyway Xpro is
geformuleerd als een EC. Die zijn duidelijker sterker dan SC
formuleringen. De hulpstoffen in de formulering leveren
hiertoe een wezenlijke bijdrage. Ze verminderen de
oppervlaktespanning van de spuitvloeistof, waardoor
ze onmiddellijk als een soort film over het blad
uitvloeien en niet afdruipen. De hechters in
de formulering voorkomen dat de druppels
afketsen of verdampen en zorgen voor een
snelle opname.
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Unieke regenvastheid
De hulpstoffen in de formulering van Skyway Xpro, samen met de systemische
eigenschappen van de actieve stoffen, zorgen voor een zeer snelle penetratie
van de actieve stoffen. Skyway Xpro is al na 15 minuten regenvast. Dit
verhoogt de flexibiliteit van toepassing en de bedrijfszekerheid sterk.
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Curatieve en preventieve werking
Prothioconazool en tebuconazool zijn alom bekend om hun
krachtige curatieve en langdurige preventieve werking. Bixafen
heeft een lange preventieve werking, maar heeft ook curatieve
eigenschappen. Skyway Xpro voorkomt sporenkieming en
blokkeert verdere schimmelgroei.

Biologische werkingsmechanismen
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Een superieure ziektebestrijding
Skyway Xpro heeft een zeer brede werking.
Het is actief tegen alle belangrijke ziekten in tarwe en gerst.

Werkingsspectrum - Synergie van bixafen en prothioconazool/tebuconazool
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Houdt het gewas langer vitaal
Skyway Xpro heeft naast de ziektenbestrijding ook een positief
effect op de fysiologie van de plant. Het heeft een remmend
effect op de ethyleenproductie, waardoor het gewas langer
gezond (greening) en vitaal blijft. Hierdoor is het graangewas
gemakkelijker in staat op het opbrengstpotentiëel te
benutten. Bij droogtestress zal het gewas ook veel
sneller herstellen.

Effect vertraagde „slijtage“ (stay-green effect) op de opbrengst
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Betrouwbaar hogere opbrengsten
Skyway Xpro heeft in een groot aantal proeven bewezen de beste opbrengsten te
geven. In tarwe werd in maar liefst 113 proeven ten opzichte van onbehandeld
een meeropbrengst behaald van gemiddeld 1830 kg per ha. In vergelijking
met de referentie was de extra meeropbrengst gemiddeld 350 kg per ha.
In gerst werd in 74 proeven ten opzichte van onbehandeld een
meeropbrengst behaald 1080 kg per ha. In vergelijking met
de referentie was de extra meeropbrengst van gemiddeld
240 kg per ha.
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Gemiddelde van 113 proeven in tarwe bij 2 toepassingen

Gemiddelde van 74 proeven in gerst bij 1-2 toepassingen
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Goed resistentiemanagement
In tarwe zijn Septoria, meeldauw en de laatste jaren mogelijk
ook DTR en sneeuwschimmel resistent tegen strobilurinen.
Desondanks worden in tarwe tijdens de stengelstrekking
op T1 vaak alleen met triazolen ingezet. Er wordt aan
resistentiemanagement dan niets gedaan. Tijdens de
vlagbladtoepassingen op T2 worden nu nagenoeg
altijd combinaties van triazolen en strobilurinen
ingezet. Maar ook hier geldt dat bij resistenties
tegen strobilurines, de triazolen dit alleen
moeten opvangen. Een situatie die bepaald
niet ideaal is als we het hebben over
resistentiemanagement.
Ook in gerst is in de ons omringende
landen resistentie gevonden van
bladvlekken, netvlekken en Ramularia
tegen strobilurinen Ook hier geldt dat de
triazolen de werking dan volledig moeten
opvangen. Niet bepaald ideaal. Bixafen zorgt samen
met prothiozonazool en tebuconazool voor een dubbele
aanpak tegen deze en andere schimmels. Een betere
manier van resistentiemanagement is daarom ook niet mogelijk.
Skyway Xpro mag 2 keer per seizoen worden toegepast.

Advisering
Skyway Xpro is toegelaten in alle granen (winter- en zomertarwe, winter- en
zomergerst, rogge, haver, triticale en spelt) en past prima op zowel de T1
(voorbespuiting bij stengelstrekking) als op T2 (de hoofdbespuiting op het
vlagblad). Zowel in tarwe als in gerst.
Eén middel voor zowel de T1 als de T2 toepassing maakt de
middelen uniek. De langere werking ten opzichte van de
huidige middelen maakt extra flexibiliteit ten aanzien van
het toepassingmoment mogelijk.

Adviesdosering
In tarwe, rogge, triticale, spelt en haver:
T1: bij begin stengelstrekking: 0,75 l/ha
T2: bij vlagbladtoepassing: 1 l/ha

Skyway 0,75

Skyway 1,0

In zomergerst op zand en wintergerst: 			
T1: bij begin stengelstrekking: 0,6 l/ha
T2: bij vlagbladtoepassing: 0,6 l/ha
In zomergerst op klei: 1 x 0,75 l/ha

In zomergerst op zand
en wintergerst:
In zomergerst op klei:

Skyway 0,60

Skyway 0,60
Skyway 0,75
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Mengingen
Skyway Xpro is mengbaar met groeiregulatoren, insecticiden
(o.a. Decis), andere fungiciden (alleen zinvol bij aanwezigheid
van meeldauw) en bepaalde bladmeststoffen. Voorkom
ingewikkelde mengingen. Zorg dat de roerinrichting optimaal
functioneert.

Samenvatting
• Xpro is de slimme high-tech achter het
nieuwe graanfungicide Skyway Xpro. De
combinatie van bixafen, prothioconazool
en tebuconazool, heeft een zeer
goede werking tegen alle tarwe - én
gerstziekten. De unieke synergie van
de actieve stoffen, samen met de
speciale formuleringstechnologie, geeft
de beste ziektenbestrijding die op dit moment
mogelijk is.
• Skyway Xpro werkt in vergelijking met andere middelen
duidelijk langer, waardoor het graangewas ook langer
schoon blijft. De langere werking geeft extra flexibiliteit bij de
keuze van het toepassingsmoment.
• Skyway Xpro heeft een positief effect op de plantenfysiologie. Het middel
houdt het gewas niet alleen langer groen (vergelijkbaar met strobilurines) maar
ook langer vitaal en zorgen ervoor dat de graanplanten minder last hebben van
bijvoorbeeld droogtestress. Hierdoor is de motor van de plant in staat om betere
prestaties te leveren met hogere opbrengsten en een beter rendement.

• Skyway Xpro kan zowel op de T1 (voorbespuiting bij stengelstrekking) als op de T2
(de hoofdbespuiting op het vlagblad) in alle granen. Zowel in tarwe als in gerst!
Eén middel voor zowel de T1 als de T2 toepassing maakt het product uniek.
• Skyway Xpro is kant-en-klaar voor gebruik.
• Bixafen en prothioconazool/tebuconazool zorgen samen voor
een dubbele aanpak van de schimmelziekten in granen. Een
betere manier van resistentiemanagement is daarom ook niet
mogelijk.
• Skyway Xpro is al na 15 minuten regenvast.

“Skyway Xpro is de nieuwe standaard in
de strijd tegen schimmelziekten in granen.
Het middel levert betere prestaties,
consistentere bestrijdingsresultaten en een
betrouwbaar grotere opbrengst en daarmee
een verbetering van het rendement van de
graanteelt.”

Skyway Xpro voor een rijke oogst!

BAYER DRESSCODE - Maatwerk voor persoonlijke bescherming
Het dragen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen is een
essentiële factor in het kader van goede landbouwpraktijken. Bayer
CropScience wil graag dat u in alle omstandigheden met de meeste
geschikte beschermende kleding werkt. Ga daarom naar www.dresscode.
bayercropscience.nl en maak gebruik van BAYER DRESSCODE voor een
persoonlijk beschermingsadvies-op-maat.
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten
op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de
kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid
op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze
controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over
de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid
wordt gedragen bij eventuele schade. Overigens zijn onze Algemene
Verkoopvoorwaarden van kracht.
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Lees vóór gebruik eerst het etiket.
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