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Registreringsinnehavare:

ISK BIOSCIENCES Europe N.V.
Pegasus Park  •  De Kleetlaan 12B 
B-1831 Diegem  •  Belgium
® registrerat varumärke för  
ISHIHARA SANGYO KAISHA,  
Japan

Nettoinnehåll: 

5L ℮

Krusegatan 19A, 212 25 Malmö
Tel 040 680 85 30  •  Fax 040 93 84 00  •  info@nordiskalkali.se  •  www.nordiskalkali.se

FUNGICID

Användningsområde: 
Mot svampangrepp i odlingar av potatis. 
All annan användning är otillåten om den 
inte särskilt tillåtits.

Reg.nr.: 4995
Behörighetsklass 2L.
Endast för yrkesmässig användning.

Läs medföljande anvisningar före användningen

Innehåll: Produkten är ett suspensionskoncentrat 
(SC) innehållande 160 g/l (15 vikt-%) cyazofamid.

GRUPP 21 FUNGICID

Förvaras frostfritt
Satsnummer och produktionsdatum: se förpackning.

Tom förpackning får inte återanvändas.
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Ranman® Top
UFI: 0K5C-79EJ-H09D-USPQ

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 

långtidseffekter.

P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd 

avfallsmottagare.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess 

behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten 
av vattendrag. Undvik förorening via avrinning 
från gårdsplatser.

Första hjälpen 
P305+P351+P338  VID KONTAKT MED ÖGONEN: 

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja.

P337+P313  Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
EUH401  För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ 

bruksanvisningen.
I nödsituation, ring 112 - begär giftinfromation.

VARNING

FUNGICID
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Bruksanvisning
Ranman Top är ett svampmedel med 
utmärkt effekt mot bladmögel och
brunröta i potatis. Ranman Top används 
endast förebyggande. Beroende
på sjukdomstrycket hålls ett sprutintervall 
på 5 till 10 dagar. Minsta tillåtna intervall 
mellan behandlingarna är 5 dagar. 
Ranman Top
appliceras med bomspruta och är mycket 
effektivt och regnfast efter att
preparatet torkat in, normalt efter en 
timme. Ranman Top får användas mellan 
BBCH 31-89.

Behandlingsprogram och intervall i 
Potatis:
Första behandlingen mot 
potatisbladmögel skall göras när risken 
för angrepp är stor eller varningssystemen 
indikerar angrepp. Normalt är det 
strax innan blasten täcker raderna 
(sortberoende). Starta behandlingarna 
tidigare om knölsmitta eller stark smitta 
finns i området. 
Behandla max 6 gånger per gröda och år 
med Ranman Top. Under perioder med 
hårt sjukdomstryck och snabb tillväxt på 
blasten skall behandlingen upprepas var 
7e dag. Infektionstrycket kan variera, vid 
högt tryck bör intervallet minskas. Under 
vissa extrema förhållande kan intervallet 
behöva minskas till 5 dagar. 
Ranman Top under de första 
behandlingarna ger ett gott skydd mot 
bladmögel och brunröta.

Vid behov bryt av med bladmögelmedel 
med annat verkningssätt.

Dos: 0,5 l/ha Ranman Top

Vattenmängd: 200 - 400 l/ha. Det 
är viktigt att hela plantan täcks vid 
behandlingen. Fungerar utmärkt i både 
konventionell och luftassisterad spruta.

Tankblandningar: Blandbart med 
mikronäring och Vazyl olja. Alla 
blandningar tillsätts när ca 90% av 
vattenmängden är påfyllt och under 
omrörning.

Karenstid: Sista behandling får inte ske 
senare än 7 dagar före skörd.

Viktigt: Det är viktigt att sprutarbetet 
påbörjas med en ren spruta, speciellt 
om den också används i andra grödor än 
potatis. Följ normal sprutrengöring före 
och efter avslutad sprutning. Förorena ej 
vattendrag eller ytvatten.

Förebygg resistens: Behandla max 
6 gånger per gröda och år. Högst 3 
behandlingar i följd med Ranman Top. Vid 
behov bryt av med bladmögelmedel med 
annat verkningssätt.

Tillredning av sprutvätska: Fyll minst 
50% av den beräknade vattenmängden 
i spruttanken och blanda i beräknad 
mängd Ranman Top, tillsätt slutligen 
resten av önskad vattenmängd. Håll alltid 
omrörning igång tills allt är utsprutat. 
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Tillred aldrig mer sprutvätska än vad som 
krävs. Skölj den tömda dunken tre gånger 
och tillsätt den utspädda produkten till 
sprutvätskan i tanken.

Rengöring: Skölj spruttanken med rent 
vatten och spruta den utspäda lösningen i 
det behandlade fältet.

Personlig skyddsutrustning
Skyddshandskar, skyddskläder och 
ögonskydd/ansiktsskydd ska användas 
vid hantering av produkten samt vid 
arbetsmoment som innebär risk för 
kontakt med brukslösning. Andra 
hälsoskyddsåtgärder får användas om de 
ger minst motsvarande skydd.

Avfallshantering
Tom förpackning får inte återanvändas. 
De tomma förpackningarna ska sköljas 
ordentligt med vatten minst tre gånger och 
ställas upp och ned minst 30 sekunder för 
avrinning. Sköljvattnet häller man i sprutan 
och sprutar ut på fältet. Väl rengjorda och 
torra plastförpackningar med avtagen 
skruvkork ska lämnas för energiutvinning 
till SvepReturs insamlings- och 
återvinningssystem för plastförpackningar. 
Transportförpackningar som ej varit i direkt 
kontakt med växtskyddsmedel lämnas 
för materialåtervinning vid kommunens 
återvinningscentral. Företaget är anslutet 
till SvepRetur (www.svepretur.se).

Att beakta
Detta medel är prövat i svenska försök. 

Anvisningarna grundar sig på resultaten 
från dessa. Då användningen ligger 
utanför vår kontroll och vi ej kan förutse 
alla de omständigheter som kan påverka 
resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej 
påtaga oss något ansvar för eventuella 
skadeverkningar.
Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik 
eller uppkommen resistens kan resultera i 
att preparatet inte ger önskad effekt eller 
till och med att skador uppstår på grödan. 
Tillver karen ansvarar ej för uppkommen 
skada på grund av sådana förhållanden 
eller liknande omständigheter, vilka 
ej kunnat förutses vid preparatets 
saluförande. Tillverkaren garanterar för 
varans kvalitet och jämnhet samt att 
medlet, under normala förhållanden, är 
ägnat åt de i bruksanvisningen angivna 
ändamålen. Tillverkaren fråntar sig 
däremot allt ansvar för möjliga skador, 
otillräcklig eller utebliven effekt som har 
uppstått i förbindelse med köparens 
inkorrekta lagring, transport, hantering 
och användning av produkten. Följ alltid 
anvisningarna för säkert växtskydd.
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Ranman® Top
UFI: 0K5C-79EJ-H09D-USPQ

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 

långtidseffekter.

P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd 

avfallsmottagare.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess 

behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten 
av vattendrag. Undvik förorening via avrinning 
från gårdsplatser.

Första hjälpen 
P305+P351+P338  VID KONTAKT MED ÖGONEN: 

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja.

P337+P313  Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
EUH401  För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ 

bruksanvisningen.
I nödsituation, ring 112 - begär giftinfromation.

VARNING

FUNGICID
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