
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-130/2014d z dnia 29.04.2014 r.
zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R-14/2010 z dnia 17.02.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
BASF  SE,  Carl-Bosch-Straße  38,  67056  Ludwigshafen,  Republika  Federalna 
Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot, wprowadzający środek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 570 99 
99, fax: (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. AGRECOL Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: (62) 78 32 000, 

fax: (62) 78 44 445, e-mail: agrecol@agrecol.pl.
2. Agropak Sp. J. B. Pluta, G. Brzeziński i wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 

Jaworzno, tel.: (32) 615 69 18; tel./fax: (032) 615 63 30, e-mail: 
agropak@agropak.pl.

3. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel./fax: (58) 
774 10 90, e-mail: info@target.com.pl.

4. SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 
Suchy Las, tel.: (61) 2972600, (61) 8125113; fax: (61) 2972602; e-mail: 
sumin@sumin.com.pl

5. Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 24 00 118, e-mail: 
biuro@pakon-konin.pl.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin 
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

D IS C U S  5 0 0  W G

Zawartośc substancji aktywnej:
krezoksym metylu /(E)-2-metoksyimino-[(2-o-toliloksymetylo)fenylo]octan metylu/ 
(związek z grupy strobiluryn) – 500 g w 1 kg środka (50%). 

Zezwolenie MRiRW nr R-14/2010  z dnia 17.02.2010 r. 
zmienine decyzją MRiRW nr R-130/2014d z dnia 29.04.2014 r.

    
 Szkodliwy         Niebezpieczny dla środowiska

 
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
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Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć 

wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.  
3. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy 

ochronnej o szerokości:
− 20 m od zbiorników i cieków wodnych (odmiany wczesne) lub
− 15 m od zbiorników wodnych i cieków (odmiany późne) lub 
− 5 m od zbiorników i cieków wodnych, w przypadku zastosowania 

rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 90% 
(odmiany wczesne i późne).

I OPIS DZIAŁANIA
Discus  500  WG  jest  środkiem  grzybobójczym  w  formie  granul  do  sporządzania 
zawiesiny  wodnej  o  działaniu  quasi-układowym  do  stosowania  zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi.
Działanie quasi-układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się 
substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach.

II ZAKRES STOSOWANIA
Środek najlepiej stosować w okresie najsilniejszych infekcji pierwotnych. Wykonać 
2-3 zabiegi w sezonie.

ROŚLINY SADOWNICZE

JABŁOŃ
parch jabłoni, mączniak jabłoni
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.
Środek w dawce 0,2 kg/ha działa zapobiegawczo i interwencyjnie do 48 godzin po 
infekcji.
Termin stosowania:  Środek można stosować co  7-10 dni  w ciągu całego sezonu 
wegetacyjnego, najlepiej od fazy zielonego pąka, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie. 
Zalecana ilość wody: 250 - 750 l/ha.

Środek  Discus  500  WG  może  być  stosowany  w  mieszaninie  ze  środkiem  Delan 
700 WG. Mieszaninę stosuje  się  w celu zapobiegania  pojawienia  się form parcha 
odpornych na środki z grupy strobiluryn.

Zalecana dawka: Discus 500 WG – 0,2 kg/ha + Delan 700 WG – 0,3 kg/ha.
Termin  stosowania:  Mieszaninę  stosować  zapobiegawczo  (najlepiej  od  fazy 
zielonego  pąka)  lub  interwencyjnie  (do  48  godzin  po  infekcji),  co  7-10  dni,  nie 
częściej niż 2-3 razy w sezonie.
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Zalecana ilość wody: 250 - 750 l/ha. 

UWAGI:
1. Środek  odporny  na  zmywanie  (40  mm),  charakteryzujący  się  dobrą 

przyczepnością do liści zarówno suchych, jak i wilgotnych (pokrytych rosą, 
mgłą, kroplami lekkiej mżawki). W przypadku, gdy liście są wilgotne używać 
mniejszej ilości wody.

2. Skuteczność działania środka nie zależy od temperatury.
3. Z  uwagi  na  ryzyko  pojawienia  się  odporności  na  związki  strobilurynowe 

środek  stosować najwyżej  2-3  razy  w sezonie.  W przypadku  konieczności 
wykonania  większej  liczby  zabiegów  środek  stosować  przemiennie 
z fungicydami z innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania. 

III OKRES KARENCJI 
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
JABŁOŃ - 28 DNI
JABŁOŃ (przy łącznym stosowaniu z preparatem Delan 700 WG) – 28 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ 
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną 
jej  ilość.  Odważoną ilość środka wsypać  do zbiornika opryskiwacza  napełnionego 
częściowo  wodą  (z  włączonym  mieszadłem).  Opróżnione  opakowania  przepłukać 
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. 
Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać  z  włączonym  mieszadłem.  Po  wsypaniu  środka  do  zbiornika 
opryskiwacza  nie  wyposażonego  w  mieszadło  hydrauliczne  ciecz  w  zbiorniku 
mechanicznie wymieszać.
W przypadku  łącznego  stosowania  ze  środkiem  Delan  700  WG:  odważoną  ilość 
środka Delan 700 WG wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo 
wodą  (z  włączonym  mieszadłem)  następnie  uzupełnić  wodą  do  połowy objętości 
opryskiwacza, wsypać odważoną ilość środka Discus 500 WG i uzupełnić wodą do 
potrzebnej ilości.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 
0ºC i nie wyższej niż 30ºC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dostępem wilgoci.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
− Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
− Nie wdychać par cieczy użytkowej.
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− Resztki  cieczy  użytkowej  rozcieńczyć  wodą  i  wypryskać  na  powierzchni 
poprzednio  opryskiwanej.  Wodę  użytą  do  mycia  aparatury  wypryskać  na 
powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

− Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
− Opróżnione  opakowania  po  środku  zwrócić  do  sprzedawcy,  u  którego  środek 

został zakupiony.
− Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

− Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA  SIĘ  WYKORZYSTYWANIA  OPRÓŻNIONYCH  OPAKOWAŃ 
PO  ŚRODKACH  OCHRONY  ROŚLIN  DO  INNYCH  CELÓW,  W  TYM 
TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM 
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA
W  przypadku  połknięcia  natychmiast  wypłukać  usta  i  popić  dużą  ilością  wody; 
skonsultować się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic 
doustnie w przypadku, gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.
Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji 
życiowych).

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna 
niż  ujęta  w  wyżej  wymienionych  ostrzeżeniach  skontaktować  się  z  najbliższym 
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk –   (58) 682 04 04  Rzeszów –  (17) 866 40 25 
Kraków -   (12) 411 99 99  Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin –    (81) 740 89 83  Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź –      (42) 657 99 00  Warszawa –  (22) 619 66 54
Poznań –  (61) 847 69 46  Wrocław –   (71) 343 30 08.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
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