WEBBRIEF
Ranman Top bedekte teelt
In de loop van augustus zien we de kans op Phytophthora en valse
meeldauw in diverse vruchtgroenten weer toenemen. Sinds kort is
er de mogelijkheid om met Ranman Top deze problemen succesvol
het hoofd te bieden.
Ranman Top
Ranman Top is een preven ef fungicide met een werking op waterschimmels (o.a.
Phytophthora, Pythium en valse meeldauw). De werkzame stof doodt sporen, doodt
mycelium en voorkomt dat sporen en zwemsporen het blad kunnen infecteren.
Omdat het middel in het blad minder goed werkt, kunnen er na een behandeling
nog infec eplekken zichtbaar worden. Een herhaalde toepassing kan noodzakelijk
zijn. De werkzame stof van Ranman Top hee geen nega ef eﬀect op nu gen.

Phytophthora

Valse meeldauw

Phytophthora in tomaat is een regelma g terugkerend probleem. Zeker vanaf augustus zien we de druk toenemen
vanwege veranderende weeromstandigheden. Een jdige
toepassing van Ranman Top kan een Phytophthora-infec e
tot stoppen brengen. Om de cyclus te doorbreken kunnen
meerdere toepassingen nodig zijn.

Valse meeldauw in komkommerach gen (Pseudoperonospora cubensis) komt in Nederland niet veel voor, hoofzakelijk vanwege gebruik van tolerante rassen. Wanneer de omstandigheden zeer onguns g zijn kan valse meeldauw toch
om zich heen grijpen. Een jdige toepassing van Ranman
Top is dan noodzakelijk. Om de cyclus te doorbreken zijn 2
of meer toepassing nodig.

Ruimtebehandeling
De eerste ervaringen met Ranman Top toegepast door middel van een ruimtebehandeling zijn zeer posi ef.
Naast de uitstekende sporendodende werking hee een ruimtebehandeling als voordeel dat het gewas niet nat wordt.
Met deze toepassingstechniek adviseren we ook 0,5l/ha per hectare te gebruiken.

Toepassing
Voor tomaat, aubergine en Cucurbitaceae met eetbare schil:

42ml/100l met een maximum van 0,5l Ranman Top per hectare.
• Herhalen na 7 tot 10 dagen.
• Maximaal 6 toepassingen per 12 maanden.
• Veiligheidstermijn voor de oogst is minimaal 3 dagen

Nu ook als 2 liter verpakking
Het gebruik in de bedekte teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil, aubergine en tomaat is beoordeeld conform ar kel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/
toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proe espui ng uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van
dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

RANMAN® TOP (13467 N - 160 g/l cyazofamide) is een product van ISK Biosciences Europe N.V. Lees aandachtig het etiket vóór gebruik.

