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Ranman® Top
Ranman Top är ett svampmedel med utmärkt 
effekt mot bladmögel och brunröta i potatis 

Säker behandling före bevattning eller regn
Minskad risk för bladmögel i nytillväxten
Brunrötefri skörd av hög kvalitet

Allmän information
Användningsområde
Mot svampangrepp i odlingar av potatis. 
Registreringsnummer 4995
Verksam beståndsdel Cyazofamid 160 g/l
Behörighetsklass 2 L
Klassificering/märkning Varning/ GHS07; H319/ GHS09; H410. Se sida 95
Förpackning 5 l
Lagring Torrt och frostfritt.
UPMA Frilandsgurka, plantskolekulturer. Se sida 92
Registreringsinnehavare ISK Biosciences Europe N.V.

Verkningssätt
Ranman Top är ett kontaktverkande svampmedel med utmärkt 
effekt mot bladmögel i potatis. Produktens mycket goda 
spordödande effekt förhindrar brunröta effektivt.

Användning
Ranman Top skall endast användas förebyggande. Beroende 
på sjukdomstrycket hålls ett sprutintervall på 5 till 10 dagar. 
Dos 0,5 l/ha.
Vattenmängd 200–400 l/ha.
Det är viktigt att täcka hela plantan väl. Fungerar utmärkt 
med både konventionell och luftassisterad spruta.
Ranman Top är regnfast när preparatet torkat in, normalt 
efter en timme. God effekt kan fås redan 15 minuter efter 
behandling.
Behandlingstidpunkt
BBCH 31–89 (10 % av plantorna täcker raderna-frukterna är 
skrumpna med mörka frön).
Första behandlingen mot potatisbladmögel skall göras när 
risken för angrepp är stor eller varningssystemen indikerar 
angrepp. Normalt är det strax innan blasten täcker raderna. 
Kan vara tidigare om det finns knölsmitta eller stark smitta 
i området. 
Spruta max 6 gånger per gröda och år med Ranman Top. 
Under perioder med hårt sjukdomstryck och snabb tillväxt 
på blasten skall behandlingen upprepas var 5:e dag. 
Vid perioder med lågt infektionstryck (speciellt efter potati-
sens blomning), kan behandlingsintervallet ökas till 10 dagar.
Ranman Top kan användas i enstaka sprutningar eller i program,  
2–3 sprutningar i rad. 
Bladmögelprogrammet skall alltid avslutas med Ranman 
Top, då Ranman Top har en mycket bra effekt på bladmö-
gelsporer som ger upphov till brunröta.

Förebygg resistens 
Behandla max 6 gånger per gröda och år och max 3 gånger 
i rad med Ranman Top. Bryt av i programmet med andra 
bladmögelpreparat med annat verkningsätt än Ranman Top.
Blandbarhet
Ranman Top kan användas i strategier med alla på den 
svenska marknaden förekommande ogräsmedel, insekts-
medel och svampmedel i potatis.
Ranman Top kan blandas med mikronäringsämnen, oljor 
och blastdödningsmedel i potatis.
Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd 
ska användas vid hantering av produkten samt vid arbets-
moment som innebär risk för kontakt med brukslösning. 
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst 
motsvarande skydd. 

Användningsvillkor Ranman Top
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Potatis Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 31–89 6 Minst 5 7 0,5 l/ha


