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Skuteczność 
i opłacalność

Korzyści są widoczne!

PROMOCJA!
Kup fungicyd 
Yamato 303 SE  
i odbierz 1 l  Yamato – GRATIS!*

* Promocja trwa od 02.01.2020 do 30.09.2020 lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji na www.sumiagro.pl



Skuteczność i opłacalność. Yamato ma to!
Gdybyś tylko to wiedział: 

że Yamato 303 SE jest środkiem grzybobójczym skutecznym w ochronie zbóż, rzepaku i buraków cukrowych... 
że stosowany zgodnie z zaleceniami efektywnie zwalcza szereg chorób grzybowych..., że działa nawet  
w niskich temperaturach..., że jest odporny na zmywanie przez deszcz..., że gdy kupisz go więcej, to zastosujesz 
najpierw w zbożach, a później w rzepaku lub innych uprawach.
 

Gdy już to wiesz... 
ZYSKUJESZ PODWÓJNIE: 
skutecznie działający produkt i oszczędność odczuwalną w portfelu 

Szeroki zakres zarejestrowanych upraw umożliwia 
elastyczne wykorzystanie preparatu w gospodarstwie: 
zboża ozime i jare, rzepak, burak cukrowy. 

Yamato 303 SE
Ma to!



Yamato 303 SE to:

Skuteczne działanie niezależnie od warunków pogodowych – działa już od 5°C, co 
pozwala na wykonanie zabiegu wcześniej niż innymi fungicydami.

Oszczędność – nie musisz kupować wielu produktów, ponieważ Yamato 303 SE 
można stosować w wielu uprawach.

Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób w zbożach, rzepaku i buraku 
cukrowym – dzięki zawartości dwóch wzajemnie uzupełniających się substancji 
czynnych: tiofanatu metylu i tetrakonazolu. Zastosowanie dwóch substancji czynnych 
to wyższa skuteczność środka i mniejsze prawdopodobieństwo wykształcenia 
odporności u patogenów.

Działanie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające.

Elastyczność stosowania – ze względu na szeroką rejestrację produkt można sto-
sować w wielu stadiach rozwojowych roślin, niewielkie przesunięcie w terminie 
aplikacji spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie wpływa 
na skuteczność zabiegu. 

Długość działania – Yamato 303 SE zastosowane w odpowiednim, wczesnym termi-
nie, działa nawet do 4 tygodni!

Unikalna forma użytkowa środka (zawiesinoemulsja) sprawia, że Yamato 303 SE jest 
łatwy w stosowaniu, precyzyjnie pokrywa opryskiwane powierzchnie, środek jest 
szybko pobierany przez rośliny i odporny na zmywanie przez deszcz.

Yamato 303 SE ma to wszystko, czego potrzebują polscy rolnicy. Jest produktem uniwersalnym, zwalczającym 
kompleksowo choroby, niewymagającym dokładnego rozpoznawania patogenów i kwalifikującym się do sto-
sowania w różnych uprawach i w różnych warunkach pogodowych.

Yamato 303 SE
Skuteczność i opłacalność



Yamato 303 SE 
do ochrony zbóż
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W pszenicy stosuję Yamato  
z dodatkiem Kendo dla wzmocnienia 
działania przeciwko mączniakowi, po 
zabiegu wiosennym wykonanym taką 
mieszaniną nie mam problemów 
z chorobami.

Andrzej 
Szurek
rolnik z woj. lubelskiego
(zboża, 80 ha)

PIERWSZA  
POMOC 

PO ZIMIE!

Optymalny, wczesny termin zabiegu Yamato 303 SE to doskonała ochrona i wysoki plon!

septorioza plew  rdza brunatnafuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła

brunatna 
plamistość liści

Yamato 303 SE jest skuteczny w niskich temperaturach
Doskonale sprawdzi się w zbożach, nawet jeśli będzie zastosowany we wczesnych zabiegach i w niskich tempe-
raturach (od 5°C). Produkt działa systemicznie, interwencyjnie i wyniszczająco. Zawartość substancji czynnych 
z dwóch różnych grup chemicznych pozwala dopasować Yamato 303 SE do różnych programów ochrony.

Yamato 303 SE zwalcza choroby, a nie tylko ogranicza ich rozwój
 Ponad 80% substancji czynnych jest aktywnie wchłanianych przez roślinę w ciągu pierwszej godziny, reszta    

   pozostaje w kutykuli i jest uwalniana w ciągu kilku następnych dni.

  Dzięki działaniu systemicznemu środek rozprzestrzenia się po całej roślinie, dociera również do systemu 
   korzeniowego, a przez to doskonale zwalcza choroby podstawy źdźbła, w tym fuzaryjną zgorzel  
   podstawy źdźbła i korzeni oraz choroby liści i kłosów.

  Działanie zapobiegawcze wydłuża okres aktywności substancji czynnej i oddala czas ponownego wykonania zabiegu.

Yamato 303 SE zwalcza wiele chorób zbóż:
łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniaka zbóż i traw, fuzariozę kłosów, 
septoriozę plew, septoriozę liści, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, rynchosporiozę zbóż, plamistość 
siatkową jęczmienia, rdzę jęczmienia.

1,5 l/ha

1,5–1,75 l/ha

łamliwość 
źdźbła zbóż

Yamato 303 SE
Ma to!



Yamato 303 SE
do ochrony rzepaku

W tym roku było mokro i rzepak 
kwitł niecałe 3 tygodnie, a mimo to 
Yamato poradził sobie w tak trudnych 
warunkach. Środek ma dobre nośniki 
i bez problemu rozprowadzał 
się na płatku.

Roman 
Jakubowski

rolnik z woj. 
zachodniopomorskiego 
(rzepak, 300 ha)

               32                                51                                   55                              61                                 63–69

Najwyższa skuteczność zabiegu na opadanie pierwszych płatków w rzepaku.

Yamato 303 SE to elastyczność stosowania
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Niewielkie prze-
sunięcia w terminie aplikacji spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie wpływają na 
skuteczność zabiegu.
Yamato 303 SE to pełna skuteczność na opadanie płatka w rzepaku
   Ma rejestrację w fazie idealnej do kompleksowego zwalczania najważniejszych chorób rzepaku  

    (od fazy zwartego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia – BBCH 55–69).
   Działa systemicznie, co zapewnia bardzo długi okres ochrony roślin przed chorobami takimi jak:  

    szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa. 
   Zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje czynne, które nie były wcześniej powszechnie używane  

    w zabiegu na opadanie płatka rzepaku – daje to pełną skuteczność działania i zapobiega uodparnianiu się 
    patogenów. 
   W terminie opadania płatka mieszanka:  Yamato 303 SE 1,75 l/ha + Mospilan 20 SP 120 g/ha została  

    przebadana pod kątem bezpieczeństwa dla pszczół*.     * badania laboratoryjne i polowe IPO Pszczyna 2010

Yamato 303 SE zwalcza najważniejsze choroby rzepaku:
szarą pleśń, czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, mączniaka prawdziwego 
krzyżowych. 

szara pleśńzgnilizna 
twardzikowa

czerń krzyżowych

kwitnienie

1,5 l/ha
1,75 l/ha

WŚRÓD NAJLEPSZYCH 
NA OPADANIE PŁATKA

Yamato 303 SE
Skuteczność i opłacalność



Yamato 303 SE zwalcza najważniejsze 
choroby buraka:

chwościka buraka, brunatną plamistość liści (ramularię).

Yamato 303 SE 
do ochrony buraka cukrowego

chwościk buraka brunatna plamistość 
liści (ramularia)

Yamato 303 SE – doskonały również do ochrony buraka cukrowego
 Działa systemicznie, zapobiegawczo i interwencyjnie.

 Yamato 303 SE jest odporny na zmywanie przez deszcz dzięki specjalnej formulacji zapewniającej szybkie  
  wnikanie substancji czynnych do tkanek roślin.

   Środek należy stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od   
   początku fazy, gdy liście zakrywają 70% powierzchni gleby do końca fazy wzrostu korzeni (BBCH 37–49).

 37  39 49

Dwie substancje czynne zapewniają skuteczne działanie Yamato 303 SE

1,25–1,5 l/ha

Yamato 303 SE przeciwko uodpornieniom
Yamato 303 SE zawiera dwie substancje czynne z różnych grup chemicznych, w tym tetrakonazol, który nie 
był dotychczas powszechnie wykorzystywany w ochronie buraka cukrowego. Takie połączenie zapewnia do-
skonałe działanie i wpisuje się w strategię antyodpornościową. 

DOSKONAŁE 
NARZĘDZIE 

W STRATEGII 
ANTY-

ODPORNOŚCIOWEJ

Yamato 303 SE
Ma to!
Yamato 303 SE
Ma to!



Yamato 303 SE 
zalecenia stosowania

UPRAWA ZWALCZANE CHOROBY
ZALECANA 

DAWKA
MAKS.

DAWKA
TERMIN ZABIEGU

Pszenica ozima 

łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel  
podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy  

pierwszego kolanka (BBCH 30–31)

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna pla-
mistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia 

flagowego (BBCH 30–39)

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna pla-
mistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów 1,5–1,75 l/ha 1,75 l/ha od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego 

do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59)

Żyto

łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel  
podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, 

rynchosporioza zbóż
1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego 

kolanka (BBCH 30–31)

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza 
liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia 

flagowego (BBCH 30–39)

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza 
liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż 1,5–1,75 l/ha 1,75 l/ha od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego 

do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59)

Pszenżyto ozime

łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), fuzaryjna 
zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowa-

nia), mączniak prawdziwy zbóż i traw
1,5 l/h 1,5 l/h od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego 

kolanka (BBCH 30–31)

mączniak prawdziwy zbóz i traw, rdza brunatna, brunatna 
plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew 1,5 l/h 1,5 l/h od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy trzeciego

 kolanka (BBCH 30–33)

maczniak prawdziwy zbóz i traw, rdza brunatna, brunatna pla-
mistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów 1,5–1,75 l/ha 1,75 l/ha od poczatku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego 

do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59)

Jęczmień ozimy

łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła 
i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza 

zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego 

kolanka (BBCH 30–31)

mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rynchospo-
rioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia 

flagowego (BBCH 30–39)

mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rynchospo-
rioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia 1,5–1,75 l/ha 1,75 l/ha od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia  

flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59)

Pszenica jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna pla-
mistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy  

liścia flagowego (BBCH 30–-39)

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna pla-
mistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów  1,5–1,75 l/ha 1,75 l/ha od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia  

flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59)

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plami-
stość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy 

 liścia flagowego (BBCH 30–39)

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plami-
stość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia 1,5–1,75 l/ha 1,75 l/ha od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego 

do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59)

Rzepak ozimy

czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, 
mączniak prawdziwy 1,5 l/ha 1,5 l/ha

wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie wzrostu pędu 
wegetatywnego, od początku fazy wydłużania pędu, brak 

międzywęźli (rozeta) do końca fazy, gdy widoczne są  
3 międzywęźla (BBCH 30–33)

czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 1,75 l/ha 1,75 l/ha

od początku fazy, gdy widoczne są pojedyncze pąki kwiato-
we do końca fazy kwitnienia (BBCH 55–69); w przypadku 
wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić 

do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach 
rzepaku, przestrzegając terminu karencji

Burak cukrowy
chwościk buraka, brunatna  

plamistość liści 1,25–1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy, gdy liście zakrywają 70% powierzchni gleby, 
do końca fazy wzrostu korzeni (BBCH 37–49)



ARKADIUSZ BUJALSKI
tel. 501 625 157
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

MONIKA KRZYWAK
tel. 511 409 646
monika.krzywak@sumiagro.pl

MARIOLA REDZIMSKA
tel. 512 379 871
mariola.redzimska@sumiagro.pl 

PIOTR SOCHACKI
tel. 509 476 220
piotr.sochacki@sumiagro.pl

RAFAŁ CHORĄŻY
tel. 505 319 505
rafal.chorazy@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI
tel. 508 384 909
artur.kulikowski@sumiagro.pl

DOMINIK ŁUKOWIAK
tel. 505 444 124
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK
tel. 502 072 506
mariusz.staniek@sumiagro.pl

JACEK PREUSS
tel. 501 281 648
jacek.preuss@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ
tel. 506 090 906
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

RADOSŁAW ZARYCHTA
tel. 501 281 757
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

JERZY KŁOS
tel. 501 281 662
jerzy.klos@sumiagro.pl 

JUSTYNA WASIAK
tel. 512 379 877
justyna.wasiak@sumiagro.pl

Nasi przedstawiciele i doradcy

ArkadiuszArkadiusz
BujalskiBujalski JacekJacek

PreussPreuss
MariolaMariola

RedzimskaRedzimska

Rafał Rafał 
ChorążyChorąży

Monika Monika 
KrzywakKrzywak

PiotrPiotr
SochackiSochacki

DominikDominik
ŁukowiakŁukowiak

RadosławRadosław
ZarychtaZarychta

SławomirSławomir
StankiewiczStankiewicz

Justyna Justyna 
WasiakWasiak

ArturArtur
KulikowskiKulikowski JerzyJerzy

KłosKłos

MariuszMariusz
StaniekStaniek

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


