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•• Proteção dos novos crescimentos

•• Elevada resistência à lavagem 

      - Chuva ou rega

•• Persistência

•• A melhor proteção dos tubérculos
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uma embalagem únicaUm passo em frente no controlo 

do míldio da batateira, 
tomateiro, pepino, meloeiro e ornamentais herbáceas

Registado 
em P. I.
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Posicionamento

Introdução
Ranman Top é uma forte combinação 
entre a substância ativa ciazofamida e 
um adjuvante. Tem uma e  cácia de TOP 

contra o míldio da batateira - Phytophthora 
infestans. A ciazofamida faz parte do grupo 

químico dos cianoimidazois com um modo de ação único. 
Ranman Top é o melhor fungicida preventivo no período de 
rápido crescimento da parte aérea e tem uma e  cácia inigualável 
contra a infeção do tubérculo por Phytophthora. Ranman Top 
tem uma excelente e  cácia em todas as circunstâncias. Além 
disso, o Ranman Top tem uma notável resistência à lavagem pela 
chuva ou rega.  É uma formulação SC (suspensão concentrada) 
com 160 g/L de ciazofamida.

Modo de ação
A ciazofamida atua sobre o sistema respiratório do Phytophthora 
infestans bloqueando o transporte mitocondrial de eletrões 
(fornecimento de energia do patógeno) na membrana 
mitocondrial interna. A ciazofamida é a única substância 
ativa no mercado capaz de se ligar ao  Qi ( Inibidor interno 
da quinona), bloqueando a redução da ubiquinona a ubiquinol 
- Complexo Mitocôndrial III redutase ubiquinona. Ranman 
Top atua na germinação direta e indireta dos esporângios. Os 
esporos, afetados por  Ranman Top, não são capazes de causar 
mais infeção.

Proteção do Tubérculo
Ranman Top tem a reputação de melhor protetor do tubérculo.  
Tanto a e  cácia esporicida como a ação na mobilidade dos 
zoósporos explicam a proteção do tubérculo.

Perfeita distribuição na folha
Ranman Top promove uma perfeita e cuidada distribuição de 
modo a que a substância ativa esteja presente em toda a sua 
superfície.

Resistência à lavagem
O reduzido tempo que Ranman Top necessita para se  xar 
é bastante mais curto que outros fungicidas comparáveis.  
Uma vez na folha, Ranman Top é extremamente resistente 
à lavagem tolerando 
precipitações da ordem 
dos 100 mm ou mais. 
No caso de culturas 
regadas por aspersão 
como a batata 
esta característica 
é particularmente 
importante.

Proteção dos novos crescimentos
No período de crescimento rápido da folhagem,  é importante 
que folhas e caules recém-formados sejam protegidos de forma 
otimizada. Ranman Top encaixa perfeitamente neste segmento. 
Com uma taxa elevada de crescimento ativo e um intervalo 
de 7 dias, são poucos os produtos capazes de proteger o novo 
crescimento preventivamente. Em ensaios europeus, conduzidos 
por institutos o  ciais, o Ranman Top  mostra a melhor proteção 
preventiva dos novos crescimentos.

Novos crescimentos  Proteção dos tubérculos

Ranman Top - Ciazofamida 160g/L - Formulação SC

Belchim Crop Protection
Rua da Oliveira, 37 - 2º   |  3080-074 Figueira da Foz
www.belchim.com
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Ranman Top pode ser utilizado durante todo o ciclo 
vegetativo e em todas as condições climáticas.

Aplicação de um fungicida 
de contacto normal
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Cultura Doença Dose I. S. Embalagens Vantagens

Batateira

míldio 500 ml/ha

7 dias

50 ml
500 ml

5 L

Formulaçao única
Nova substância ativa.

Excelente resistência à lavagem. 
Longa persistência.

Tomateiro, Meloeiro, Pepino e 
Pepino para conserva 3 dias

Ornamentais herbáceas (Azálea, 
Celósia, Verónica e Violeta) -
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