
JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

solidne uderzenie!

SZEROKA 
REJESTRACJA! 

Czy wiesz, że…
Taiko (jap. 刃物) to japoński bęben, bez dźwięku  
którego nie może się obejść prawie żadna 
uroczystość w Kraju Kwitnącej Wiśni. 
Najbardziej znany na świecie zespół bębniarzy 
japońskich nazywa się Yamato.

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

Zastosowanie Yamato 303 SE pozwala na uzyskanie 
znaczącej zwyżki plonu rzepaku!

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.

Optymalny termin zabiegu YAMATO gwarancją  
doskonałej ochrony i uzyskania wysokiego plonu!

 Optymalny termin zabiegu preparatem Yamato w pszenicy 
przypada na początek fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30-
31) – zwykle jest to ostatni tydzień kwietnia

  Yamato zastosowane w odpowiednim, wczesnym terminie, 
działa nawet do 4 tygodni!

 Zabieg wykonany w optymalnym terminie zabezpiecza 
uprawę przed chorobami podstawy źdźbła, liści i kłosów i jest gwarancją uzyskania 
dobrego plonu zbóż
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BURAK

RZEPAK

ZBOŻA

Problem – choroby zbóż, rzepaku  
i buraka cukrowego

fuzarioza kłosaseptorioza plew

zaprawy nasienne 
działają krótko

łamliwość  
podstawy 

źdźbła

mączniak  
prawdziwy

septorioza liści rdza fuzaryjna  
zgorzel 

podstawy 
źdźbła

szara pleśńczerń   
krzyżowych

zgnilizna  
twardzikowa

chwościk  
buraka

Rozwiązanie –

Solidny fungicyd do kompleksowego zwalczania  
chorób zbóż, rzepaku i buraka cukrowego,  
oparty na japońskiej technologii!

Zalecane dawki:

 zboża (pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto,  
pszenica jara, jęczmień jary): 1,5-1,75 l/ha

   rzepak ozimy: 1,5-1,75 l/ha

   burak cukrowy: 1,25-1,5 l/ha

Wyższe dawki z zalecanych stosować w przypadku  
dużego nasilenia chorób.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Fungicyd Yamato  
zastosowany  

w odpowiednim 
terminie chroni 

roślinę prawie  
przez cały okres 

wegetacji

sucha zgnilizna 
kapustnych

mączniak 
prawdziwy

brunatna 
plamistość liści 

(ramularia)

Dlaczego warto stosować Yamato 303 SE?
 Dzięki zwalczaniu kompleksu chorób nie musisz precyzyjnie określać patogenów 
na plantacji, co w praktyce jest często bardzo trudne

 Nie musisz kupować wielu produktów – Yamato 303 SE można stosować w wielu 
uprawach (zboża ozime i jare, rzepak, burak cukrowy)

 Możesz go stosować wtedy, kiedy inne preparaty nie działają, bo dobrze sprawdza 
się w niskich temperaturach 

 Masz możliwość elastycznego wyboru terminu stosowania

 Możesz dopasować Yamato 303 SE do różnych programów ochrony (do różnych 
zabiegów, rzadkość s.a. – „pasuje” do wielu produktów, małe ryzyko powtórzenia 
tej samej s.a.)

 Minimalizujesz ryzyko obniżenia skuteczności zabiegu po opadach – odporność 
na zmywanie przez deszcz, szybkie wnikanie s.a. oraz specjalna formulacja

 Masz pewność skuteczności porównywalnej z najdroższymi preparatami 
przy rozsądnej cenie

   Yamato 303 SE to fungicyd, który sprawdził się zarówno w doświadczeniach, 
jak i w praktyce

   Skuteczność preparatu została doceniona rozszerzeniem rejestracji oraz 
opisana w etykiecie z dnia 25.09.2014 r.:

 „Yamato 303 SE jest środkiem grzybobójczym, w formie zawiesinoemulsji  
zawierającej substancje czynne w postaci mieszaniny cząstek stałych i małych 
kropli cieczy organicznej zawieszonych w fazie wodnej, o działaniu 
systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego 
i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia 
ozimego i jarego, żyta, oraz buraka cukrowego i rzepaku ozimego 
przed chorobami grzybowymi. Dzięki zawartości tiofanatu mety-
lowego, który jest dobrze pobierany również w niskich temperatu-
rach, środek może być stosowany w uprawach zbóż ozimych oraz 
rzepaku ozimego od wczesnej wiosny, gdy temperatura powietrza 
przekroczy 5°C.”

   Produkt jest polecany przez gospodarstwa i doradców, a jako  
jedyny fungicyd na rynku jest rekomendowany przez KFPZ
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