
∞ Najwyższy poziom skuteczności w 
ochronie liści i nowych przyrostów

∞ Świetna odporność na zmywanie już po 
15 minutach od zabiegu na suche liście 

∞ Doskonałe pokrycie liści

Ranman Top i jego supermoce :

Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o.
ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa  |  Tel. (22) 243 28 85  |  info-pl@belchim.com  |  www.belchim.pl

Substancja aktywna i adiuwant 
w jednym opakowaniu!

Ranman może być stosowany 6 razy w sezonie wegetacyjnym.
Najlepszą ochronę zapewniają 2 bloki zabiegów po 3 opryski każdy.

Jednorazowa dawka to 0,5 l/ha.

Bulwy należy chronić przez cały 
okres wegetacji ziemniaka !

Wczesna ochrona bulw
Zarodniki Phytophtora infestans mogą 
przeżyć w glebie nawet kilka lat. W 
przypadku wczesnej infekcji potrzebna jest 
kompleksowa ochrona liści, pędów oraz 
bulw ziemniaka. Taką ochronę zapewnia 
Ranman.

Perfekcyjne rozmieszczenie środka 
Ranman zapewnia doskonałe pokrycie i 
przemieszczanie się substancji czynnej na 
powierzchni liścia.

Rośnie razem z młodym liściem
W tabeli EuroBlight, Ranman ma taką samą 
ocenę w ochronie nowych przyrostów jak 
fungicydy systemiczne.

Możliwość użycia małych dawek 
wody
Wyniki badań potwierdzają, że Ranman 
wykazuje równie wysoką skuteczność 
działania, przy zastosowaniu obniżonej ilości 
wody na hektar. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku dużych powierzchni uprawy.

Ranman można stosować na 
wilgotne liście
W takiej sytuacji zalecamy użycie mniejszej 
ilości wody na hektar. Ranman jest odporny 
na zmywanie po  przeschnięciu liści.

Ranman a opady
Ranman świetnie sprawdza się w trudnych, 
deszczowych warunkach, gdy zawodzą inne 
systemy ochrony.

Nowy mechanizm działaniaZIEMNIAKI
(zaraza ziemniaka)

Ochrona nowych 
przyrostów i 

rosnących bulw

Ochrona bulw
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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.
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(mączniak rzekomy)
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P O M I D O R Y
(zaraza ziemniaka)

Ranman Top jest środkiem działającym zapobiegawczo przeciwko zarazie 
ziemniaka. Należy go stosować przed wystąpieniem objawów choroby,  
gdy istnieje ryzyko wystąpienia infekcji.

W pomidorach, Ranman można stosować w dwóch blokach: 
• w okresie od przyjęcia się rozsady do fazy kwitnienia 
• w okresie od kwitnienia do zbioru owoców

Zaleca się 7 dniowe odstępy pomiędzy zabiegami bez względu na 
występowanie opadów lub stosowane nawadnianie. 
Jednorazowa dawka to 0,5 l/ha.

Ranman Top jest środkiem działającym zapobiegawczo przeciwko mączniakowi 
rzekomemu. Również w ochronie ogórków należy go stosować przed wystąpieniem 
warunków korzystnych dla rozwoju choroby. Zaleca się przeprowadzenie 
maksymalnie 6 zabiegów w dwóch blokach z zachowaniem 7 dniowych odstępów. 
Jednorazowa dawka to 0,5 l/ha.

(x3) (x3)

Sadzonka	 Pełnia	kwitnienia									Dojrzewanie	owoców
Ranman	ochrania	liście	i	owoce	przez	cały	okres	ich	wzrostu

Zaraza	ziemniaka	na	
liściach	pomidora

(x3) (x3)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI DORADCAMI

Polska Zachodnia (Przedstawiciel Techniczny)
Karolina Dziubek ................784 279 261 ............... karolina.dziubek@belchim.com
Dorota Stachurska ............692 490 400 ............ dorota.stachurska@belchim.com
Michał Bartnicki ..................881 031 570 ............... michal.bartnicki@belchim.com
Nicol Kałuża .............................666 972 570 .............. nicol.kaluza@belchim.com

Polska Wschodnia (Przedstawiciel Techniczny)
Tomasz Sałek ..........................600 340 385 ............. tomasz.salek@belchim.com
Piotr Ptasiewicz ...................606 746 745 .............. piotr.ptasiewicz@belchim.com
Wojciech Woźniak ............660 030 893............. wojciech.wozniak@belchim.com
Iga Gasparska .........................692 468 641 .............. iga.gasparska@belchim.com www.belchim.pl
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