
Wettelijk Gebruiksvoorschrift    Topaz 100 EC,  9364 N

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende 
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-
gebied

Te bestrijden 
organisme

Dosering 
(middel) per 
toepassing 

Maximale 
dosering  
(middel) per 
toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen per 
teeltcyclus of per 
12 maanden

Minimum 
interval tussen 
toepassingen in 
dagen

Veiligheidstermijn in dagen 
of uiterst gewasstadium 
waarop toegepast mag 
worden

Appel Echte meeldauw1 0,025% (25 mL 
per 100L water)

0,375 L/ha 3 per 12 maanden 10 14

Peer Echte meeldauw1 0,025% (25 mL 
per 100L water)

0,3 L/ha 3 per 12 maanden 10 14

Aardbei (onbedekte 
teelt)

Echte meeldauw2 0,5 L/ha 0,5 L/ha 2 per 12 maanden 10 3

Aardbei (bedekte 
niet-grondgebonden
teelt)

Echte meeldauw2 0,5 L/ha 0,5 L/ha 4 per 12 maanden 10 3

Druif (onbedekte 
teelt)

Echte meeldauw3 0,02% (20mL per 
100L water)

0,3 L/ha 3 per 12 maanden 8 28

Komkommer (niet- 
grondgebonden 
teelt) 

Echte meeldauw4,5 0,05% (50 mL per
100L water)

0, 5 L/ha 4 per teeltcyclus 8 3

Courgette 
(onbedekte teelt)

Echte meeldauw4 0,05% (50 mL per
100L water)

0,4 L/ha 3 per teeltcylus 10 3

Courgette (bedekte 
teelt)

Echte meeldauw4 0,05% (50 mL per
100L water)

0,5 L/ha 4 per teeltcylcus 10 3

Aubergine (niet- 
grondgebonden 
teelt)  

Echte meeldauw6,7 0,05% (50 mL per
100L water)

0,5 L/ha 3 per teeltcylcus 10 3
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Toepassings-
gebied

Te bestrijden 
organisme

Dosering 
(middel) per 
toepassing 

Maximale 
dosering  
(middel) per 
toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen per 
teeltcyclus of per 
12 maanden

Minimum 
interval tussen 
toepassingen in 
dagen

Veiligheidstermijn in dagen 
of uiterst gewasstadium 
waarop toegepast mag 
worden

Tomaat (niet- 
grondgebonden 
teelt)

Echte meeldauw6,7 0,05% (50 mL per
100L water)

0,5 L/ha 4 per teeltcyclus 8 3

Paprika (niet- 
grondgebonden 
teelt)

Echte meeldauw6 0,05% (50 mL per
100L water)

0,5 L/ha 4 per teeltcyclus 10 3

Rozen (onbedekte 
teelt)

Echte meeldauw8 0,05% (50 mL per
100L water)

0,5 L/ha 2 per 12 maanden 7 -

Rozen (bedekte niet-
grondgebonden 
teelt)

Echte meeldauw8 0,025-0,05% (25-
50 mL per 100L 
water)

0,75 L/ha 4 per 12 maanden 7 -

Gerbera (bedekte 
niet-grondgebonden
teelt)

Echte meeldauw9 0,025-0,05% (25-
50 mL per 100L 
water)

0,5 L/ha 4 per teeltcylus 7 -

1 Podosphaera leucotricha; 
2 Sphaerotheca aphanis; 
3 Uncinula necator; 
4 Erysiphe cichoracearum; 
5 Sphaerotheca fuliginea;  

6 Leveillula taurica,; 
7 Oidium lycopersicum;  

8 Sphaerotheca pannosa; 
9 Oidium citrulli. 

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden . 
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Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van appels en peren, met dien verstande dat vóór 1 mei maximaal één 
toepassing is toegestaan (zie specifieke drift restricties in de zin hieronder).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing de teelt van appels en peren uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan 
oppervlaktewater bij de toepassing uitgevoerd vóór 1 mei gebruik wordt gemaakt van een van de volgende maatregelen:
- Dwarsstroomspuit met refelectiescherm
- Standaard boomgaardspuit in combinatie met 6 meter teeltvrije zone 
- Standaard boomgaardspuit met een combinatie van een windhaag op de rand van het rijpad en éénzijdig bespuiten van de laatste bomenrij in de richting 
van het perceel
-Standaard boomgaardspuit in combinatie met emissiescherm (2,5 m hoog)
-Tunnelspuit
- in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater het middel verspoten wordt met een Venturidop, waarbij de laatste bomenrij éénzijdig in de 
richting van het perceel bespoten dient te worden.
- Wannerspuit met reflectieschermen en minimaal 90% driftreducerende doppen (Lechler ID 90-015C)
- KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en 90% driftreducerende spuitdoppen 
- 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij. 

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in 
combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

In de bedekte teelt van rozen en gerbera kan met name onder lichtarme omstandigheden fytotoxiciteit optreden.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof penconazool. Penconazool behoort tot de triazole fungiciden. De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op 
resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.
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