
Nummer 1 knolbeschermer



Superpowers

∞ Bescherming nieuwe groei

∞ Supersnel regenvast

∞ Uitstekende duurwerking

∞ Beste knolbeschermer
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Ranman® Top (13467 N - 160 g/l cyazofamide) is een product van ISK Biosciences Europe N.V. 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie 
vóór gebruik. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Maximaal 6 toepassingen per seizoen

0,5 l/ha

0,5 l/ha

Bescherming nieuwe groei en duurwerking
Bij snelle loofontwikkeling moeten de nieuwe bladeren goed beschermd blijven. In een 5-7 daags spuitschema is bescherming 
van nieuwe groei een voorwaarde voor succes bij de bestrijding van de steeds agressiever wordende phytophthora-stammen. 
Ranman® Top beschermt de nieuwe groei door zich in de waslaag van het blad opnieuw te verdelen als het blad verder groeit. Dit 
geeft het blad een langdurige bescherming mee. Deze duurwerking is een essentieel voordeel in geval van een noodgedwongen 
langer spuitinterval. Ook onder kritische (weers)omstandigheden zorgt Ranman® Top voor een uitstekende bescherming van uw 
gewas.

Uitzonderlijk regenvast
Ranman® Top hecht zich zeer snel aan de waslaag van het blad. Op een droog gewas is Ranman® Top binnen 
15 minuten regenvast. Ook onder kritische weersomstandigheden kunt u dus rekenen op Ranman® Top. 

Optimale bladbedekking
Voor preventief werkende fungiciden is optimale bladbedekking vereist. De ingebouwde uitvloeier in Ranman® Top zorgt voor een 
excellente verdeling van het middel op het blad. Daardoor bent u beter en langer beschermd tegen phytophthora.

Beste knolbescherming
Ranman® Top heeft een jarenlange reputatie als het gaat om knolbescherming. Onderzoek bevestigt telkens weer dat Ranman® 

Top de beste knolbeschermer is. Kies voor zekerheid, stel uw oogst veilig en gebruik Ranman® Top tijdens de knolgroeifase tot 
en met de loofdoding. Spuit telkens vóór de regen zodat sporen die kunnen inspoelen gedood zijn voordat ze de knol kunnen 
infecteren.

Toepassing Ranman® Top
Minimaal spuitinterval van 5 dagen, afhankelijk van de ziektedruk.

Ranman® Top is goed mengbaar met de gangbare fungiciden, insecticiden en minerale oliën die in de aardappelteelt worden ingezet. 

Waterhoeveelheid aanpassen aan spuittechniek (rijsnelheid, druk, dopkeuze) en ervaring. 

Met zeer lage waterhoeveelheden worden onder praktijkomstandigheden goede resultaten behaald.

Bij verhoogde druk /zichtbare Phytophthora

+
Partner (Proxanil, Cymbal WG, Cymbal Flow)


