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Rozsah povoleného použití přípravku Discus 

dělitelná balení 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

jabloň, hrušeň strupovitost jabloně, 

strupovitost hrušně, 

padlí jabloňové 

0,02 %    

(2 g/10 l vody) 

28 1) od 53 BBCH 

do 81 BBCH  

4) do počátku 

skanutí 

angrešt, rybíz, 

borůvka, 

brusnice 

brusinka 

americké padlí 

angreštové, padlí 

(Microsphaera 

spp.) 

0,02 %    

(2 g/10 l vody) 

14 1) od 51 BBCH 

do 85 BBCH  

4) do počátku 

skanutí 

mák setý helminthosporióza 

máku 

2-2,5 g   

4 l vody /100 m
2
 

28 1) od 59 BBCH 

do 69 BBCH  

 

růže padlí růžové, černá 

skvrnitost růže 

2-3 g  10 l vody 

/100 m
2
 

- 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) venkovní 

prostory, 

skleníky 

 

jednorázová balení o obsahu 1 g 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

jabloň, hrušeň strupovitost jabloně, 

strupovitost hrušně, 

padlí jabloňové 

0,02 %  

(1 g/5 l vody) 

28 1) od 53 BBCH 

do 81 BBCH  

4) do 

počátku 

skanutí 

angrešt, rybíz, 

borůvka, 

brusnice 

americké padlí 

angreštové, padlí 

0,02 %  

(1 g/5 l vody) 

14 1) od 51 BBCH 

do 85 BBCH  

4) do 

počátku 
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brusinka (Microsphaera spp.) skanutí 

mák setý helminthosporióza 

máku 

1 g  2-2,5 l 

vody /50 m
2
 

28 1) od 59 BBCH 

do 69 BBCH  

 

růže padlí růžové, černá 

skvrnitost růže 

1 g  3,3-5 l 

vody /50 m
2
 

- 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) venkovní 

prostory, 

skleníky 

 

jednorázové balení o obsahu 2 g 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

jabloň, hrušeň strupovitost jabloně, 

strupovitost hrušně, 

padlí jabloňové 

0,02 %  

(2 g/10 l 

vody) 

28 1) od 53 BBCH 

do 81 BBCH  

4) do 

počátku 

skanutí 

angrešt, rybíz, 

borůvka, 

brusnice 

brusinka 

americké padlí 

angreštové, padlí 

(Microsphaera spp.) 

0,02 %  

(2 g/10 l 

vody) 

14 1) od 51 BBCH 

do 85 BBCH  

4) do 

počátku 

skanutí 

mák setý helminthosporióza 

máku 

2 g  4-5 l 

vody /100 m2 

28 1) od 59 BBCH 

do 69 BBCH  

 

růže padlí růžové, černá 

skvrnitost růže 

2 g  6,7-10 l 

vody /100 m
2
 

- 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) venkovní 

prostory, 

skleníky 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

(–) ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit. 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

jabloň, hrušeň postřik, rosení   4x  za rok  7-14 dnů 

angrešt, rybíz, borůvka, 

brusnice brusinka 

postřik, rosení   3x  za rok  10-14 dnů 

mák setý postřik   1x  

růže postřik   3x  za rok  7-12 dnů 

Při použití přípravku v angreštu nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřované plodině. 

Před ošetřením v borůvkách a brusinkách ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší 

ploše. 


