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DORMFRESH TEKNISK MANUAL  
 

1,4SIGHT® 
 
 

 
Aktiv beståndsdel: 

 
98% 1,4-Dimetylnaftalen (1,4-DMN) 

 

Inledning 

Denna tekniska handbok ger viktig information om 1,4SIGHT®, ett nytt 

groningshämmande medel i Europa som förhindrar och kontrollerar groning av potatis. 

1,4SIGHT® kan appliceras med för närvarande tillgängliga termiska 

dimningsaggregat. På grund av de olika kemiska och fysiska egenskaperna hos 

1,4SIGHT® jämfört med andra groningshämmande medel, kräver användningen av 

1,4SIGHT® noggranna överväganden, vilka förtydligas i denna manual. 

Manualen ger praktisk information för att optimera användningen av 1,4SIGHT®. För 

ytterligare förtydligande eller för att diskutera specifika behov/särskild användning 

rekommenderar vi starkt att du kontaktar distributören för 1,4SIGHT®.   

Liksom med alla bekämpningsmedel uppmanar vi dig att OBSERVERA 

FÖRHÅLLNINGSREGLERNA FÖR ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDS-PRODUKTER 

och den internationella vägledningen för god jordbrukspraxis. 
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1. Allmänt 

Det är viktigt att du följer den relevanta landsetiketten. Manualen ger ytterligare 

information om 1,4SIGHT®. 

1,4-Dimetylnaftalen (1,4-DMN) ‒ det verksamma ämnet i 1,4SIGHT® ‒ produceras 

naturligt i potatis och upptäcktes ursprungligen efter en analys av flyktiga ämnen i 

potatis på 1970- och 80-talet.  Sedan dess har naturligt förekommande 

koncentrationer av 1,4-DMN registrerats i potatis. 

Andra dimetylnaftalener har också upptäckts eller extraherats ur livsmedel, såsom 

vallmo, majsknoppar, röda bönor, russin, mejeriprodukter, rökt ost, olivolja, tomater 

och stjärnfrukt. 

Som en fristående produkt är 1,4SIGHT® är ett effektivt groningshämmande medel för 

potatis och kan erbjuda fullständig säsongskontroll. Dosering och appliceringstider är 

beroende av grödan och lagringsmetoderna.  

Vid användning under en lång lagringsperiod ger tidig användning efter skörd och före 

synliga tecken på groning de allra bästa resultaten och är mest effektivt. 1,4SIGHT® 

har ingen negativ inverkan på upptorkning eller sårläkning och kan därför användas 

tidigt och har visat sig minska kondens, krympning och viktförlust. 

Kommersiell användning av 1,4SIGHT® började i USA redan 1996. Sedan dess har 

användare rapporterat utmärkt ändamålsenlighet och bättre skalmognad och 

skalfinish, samt en minskning av tryck- och stötskador. Fungistatisk aktivitet av 

1,4SIGHT® på potatisknölar har rapporterats av forskare på Pennsylvania State 

University i USA.  
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2. EU 1,4SIGHT® etikett 

Grödor: Potatis (efter skörden), med undantag av utsädespotatis. 

Maximal individuell dos: 20 ml per 1000 kg. 

Total maximal dos: 120 ml per 1000 kg. 

Karenstid/Behandlingsfrekvens efter skörd (PHI): 

• Observera en kvarhållningsperiod på 30 dagar innan uttagning av behandlad 
potatis från lagret kan ske. 

Antal appliceringar: Högst 6 per säsong (förutom i Irland). 

Andra särskilda begränsningar:  

• Tillåt minst 28 dagar mellan behandlingar. 

• Mata inte boskap med behandlade grödor (Frankrikeoch Danmark). 

 

Trots att etiketten tillåter en total dos på 120 ml/t under en säsong samt en maximal 

individuell dos på 20 ml/t, kan detta minskas betydligt under normala säsonger. 

Genom att optimera lagringsmetoderna och att anpassa appliceringsdoserna till 

grödans behov, kan doseringen minskas till så lite som 30 ml per ton för långvarig 

lagring (> 7 månader). 

Andra framgångsrika metoder som används kommersiellt innefattar lägre individuell 

dosering (10-15 ml/t) och längre återbehandlingsintervaller, från 4 veckor till 3 

månader. Resultaten är starkt beroende av att grödans behov observeras noggrant 

och förhållandet i och kvaliteten på varje enskilt lagerutrymme. 
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3. Åtgärder 

Även vid låga nivåer initierar 1,4SIGHT® positiva processer inom knölen 

• 1,4SIGHT® förbättrar potatisens naturliga förmåga att aktivera eller avaktivera 

gener som förändrar den proteinnivå som förknippas med groning, sårläkning, 

viktförlust och patogenresistens. 

• I allmänhet börjar 1,4SIGHT® att hämma groning i potatisen vid en nivå på 1 

ppm. I försök utförda av Pennsylvania State University visade resthalter över 

4,5 ppm en dämpning av alla gener associerade med tillväxt. Dessa gener är 

förknippade med en ökning av inhiberande proteiner, vilket stoppar groningen. 

Groning inträffar när proteinnivån bryts ned och avtar. 

• Försöken vid Pennsylvania State University visar att den högsta uppmätta 

resthalten av 1,4SIGHT® (4,7 ppm) från en applicering av 15-20 ppm, 

resulterade i de högsta halterna av inhiberande proteiner. 

• Högre halter av inhiberande proteiner ger längre inhibering av groddar. 

• Förebyggande åtgärder: 

o 1,4SIGHT® kan bibehålla potatisen i en viloperiod som förhindrar 

groning.  

• Botande åtgärder: 

o Groning i fält 

▪ 1,4SIGHT® har visat sig vara mycket effektiv till att “bränna” 

groddar som börjar i marken, med den följd att de svartnar och 

dör strax efter behandlingen. 

o Groning på lager 

▪  1,4SIGHT® återställer potatisen till en viloperiod så att groddarna 

inte längre får näring till att växa. 1,4SIGHT® förhindrar fortsatt 

groning. Efter ett tag svartnat groddarna och dör. 

• 1,4SIGHT® bryter den apikala dominansen. Detta försenar groning eller bevis 

på att det naturliga viloläget har upphört. Alla groddar får energi till att växa och 

lateral groning kommer att ske med lika kraft som den apikala grodden. 
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4. 1,4SIGHT® Fysiska och kemiska egenskaper 

• Blek till gul vätska 

• Smältpunkt 

o 1,4SIGHT® har smältpunkten 5 °C 

o Ska förvaras och transporteras över 5 °C för att förhindra frysning. Om 

1,4SIGHT® fryser kan produkten tinas genom uppvärmning och sedan 

användas som normalt. Varken kvaliteten eller effektiviteten av 

1,4SIGHT® påverkas 

o Vid behov, isolera behållare av 1,4SIGHT® under transport och 

användning 

• Förhindra att 1,4SIGHT® kyls ned under applicering och se till att 1,4SIGHT® 

inte orsakar att slangar, ledningar eller munstycken på dimningsaggregatet 

fryser 

• Lukt: kännetecknande 

 

5. Effektivitetshantering 

Dosering och appliceringstider för fullständig säsongskontroll är beroende av många 

faktorer: 

• Knölkvalitet och mognad, odlings- och skördförhållanden 

• Grödans vilotid och kvalitet vid skörden 

• Typ av potatis som lagras 

• Lagringstid 

• Grödans lagringstemperatur 

• Omgivande ventilation (inklusive hantering av lagrets koldioxidhalter) och/eller 

kylning 

• Lagerutrymmets konstruktion 

• Lagrets fyllningsnivå ‒ lagerutrymmen bör fyllas i enlighet med maximal 

lagringskapacitet för att uppfylla bästa ändamålsenlighet och effektivitet efter 

behandling med 1,4SIGHT®. 
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6. Miljö och fältförhållanden 

• Skötsel av potatis 

o Potatis påverkas i allra högsta grad av miljöförhållandena under odling 

och skörd. Temperatur, vattenförsörjning, sjukdomar och skadedjur 

påverkar grödans fysiologi. Stressfaktorer påverkar potatisens 

viloproccess. I stressfulla miljöer kan groning av potatis ske innan de 

levereras för inlagring. Noggrann granskning av  potatisens odlings- och 

skördeförhållanden hör till en god plan för lagringshantering. 

 

• Grödans temperatur i fält 

o Hög omgivningstemperatur under växt och skörd kan minska den 

naturliga viloperioden och därmed öka risken för tidig groning under 

lagring. 

o Olika sorter reagerar på olika sätt under stress i fält och på lager. 

o Under vissa säsonger genomgick grödorna extrema temperaturer under 

växt och skörd och groddar bildades redan före inlagring. Det blev därför 

mycket viktigt att groningen kontrollerades under temperatursänkningen, 

innan man nådde den önskade lagringstemperaturen. 

o På grund av att groning redan hade skett innan inlagringen behandlades 

grödan till fullo med 20 ml/t. Lagerutrymmet tillslöts sedan i drygt 48 

timmar innan den normala lagerhanteringen återupptogs. Den tidiga 

appliceringen innebar att det var möjligt att kontrollera groningen och 

minska förlusterna.  

o Efter behandlingen var groningen under kontroll, med botande effekt. 

 

• Lagringstemperatur 

o Potatis som ska processeras 

▪ Grödor som ska bearbetas förvaras normalt i varmare 

förhållanden och kan kräva upprepade appliceringar med kortare 

intervaller. Varmare lagringstemperaturer ökar risken för groning 

och volatiliteten av 1,4SIGHT®. 
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▪ I varma lagringstemperaturer är mättnadskoncentration för ånga 

högre och överdriven ventilation kan därför leda till snabb 

nedgång i 1,4SIGHT®-halterna. 

o Färskpotatis 

▪ Genom att kyla ner skördad potatis mindre aggressivt kan man 

minimera skillnaderna i grödans temperatur i lagerutrymmet. 

Detta minskar risken för kondens vid applicering av 1,4SIGHT® 

på den kallaste potatisen.  

▪ Färskpotatis lagras vanligtvis kallare, under 5 °C i väl 

förslutna/isolerade lagerutrymmen. 

▪ Eftersom risken för groning är lägre i kallare lagerutrymme som 

har relativt låga nivåer av ventilation, kan doseringen minskas och 

ändå ge effektiva resultat. 

 

VARNING:  Kondens eller droppar av 1,4SIGHT® på potatisen kan orsaka 

skada på skalet. Undvik alltför stora temperaturväxlingar i lagret innan 

applicering av 1,4SIGHT®. Stora temperaturväxlingar kan leda till att 

potatisens temperatur faller under daggpunkten i lagret vilket ökar risken 

för kondens av 1,4SIGHT® på svalare potatis och lagerytor (såsom 

väggar, tak och plastmaterial) både vid applicering och efter. 
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7. Lagerutrymmet 

• Lagerutrymmets integrering 

För att optimera användningen av 1,4SIGHT® bör man se till att lagerutrymmet är väl 

tillslutet och har lämplig ventilation. Alltför stort huvudutrymme och extra luft i lagret 

kan minska upptaget av 1,4SIGHT®. Detta kan påverka behandlingens effektivitet och 

resultat och leda till att en högre appliceringsgrad och kortare intervaller krävs. Som 

regel bör lagerutrymmet hållas helt stängt och ha lämplig ventilation som kan 

kontrolleras och justeras. Detta innebär mindre förlust av 1,4SIGHT® och säkerställer 

optimal groddkontroll. 

Följ anvisningarna för applicering noggrant. 

• Hantering av koldioxid 

o Alltför stor ventilation för att kontrollera koldioxidnivåer i lagerutrymmet 

kan minska effektiviteten av 1,4SIGHT®. På grund av flyktighet kan 

koncentrationen av 1,4SIGHT® minska snabbt.  

o Lite luftbyte i lagerutrymmet innan applicering är god praxis, vid behov 

och om förhållandena är lämpliga.  

o Kontroll av låga nivåer av koldioxid, under 0,5 %, sker ofta automatiskt 

och anses vara viktigt för grödor som ska processeras. 

o Kommersiellt tillgängliga utsugningssystem för koldioxid har visat sig 

vara mycket effektiva för att hantera nivåer i lagerutrymmen som har 

begränsad luftväxling. Detta lämnar kvar en relativt högre koncentration 

av 1,4SIGHT® i lagerutrymmet jämfört med ordinarie ventilationssystem.  

o Lagerutrymmen som har behandlats med 1,4SIGHT® anses kräva 

mindre ventilation för att kontrollera koldioxid, jämfört med andra 

konventionella groningshämmande medel. 

 

Överväg hanteringen av koldioxid  
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8. Behandling med 1,4SIGHT® ‒ allmänna överväganden 

• ”Torr dimma”  

o Se till att 1,4SIGHT® appliceras som ”torr dimma” och att det inte droppar 

från dimningsaggregatets munstycke. 

o Detta uppnås genom att justera det termiska dimningsaggregatets 

(termisk fogger): 

▪ temperatur 

▪ kemiska flödeshastighet 

▪ luftflöde 

• Partikelstorlek 

o Analys av 1,4SIGHT® partikelstorlek efter användning med tre 

kommersiellt tillgängliga dimningsaggregat, har visat att det bästa 

resultatet uppnås efter användning av en elektrisk termisk maskin (se 

bilaga 1, med tillstånd av Frans Veugen). 

o Om möjligt bör man justera det termiska dimningsaggregatet så att alla 

aerosol-partiklar är mindre än 2µm. Detta hjälper avdunstning och 

distribution av 1,4SIGHT® i lagerutrymmet, vilket minskar risken för 

kondens av 1,4SIGHT®. 

• Munstycken/flödeshastighet 

o Se till att använda lämpliga munstycken som producerar ”torr dimma”. 

Detta kan variera beroende på aggregatets storlek, yttre förhållanden 

eller temperaturen på grödorna/luften i lagerutrymmet. 

o Se till att det inte droppar från aggregatets munstycke.  

o Det får inte finnas några våta fläckar på golvet eller på komponenterna 

i lagerutrymmet. 

• • Appliceringsgrad (genomflöde) 

o 5-30 liter per timme, beroende på appliceringsutrustningen och 

lagerutrymmets design. 

o I lagerutrymmen som är kalla och/eller små och har begränsat 

luftutrymme ska man minska appliceringsgraden för att undvika att 

1,4SIGHT®  mättar luften i  utrymmet. Det minskar även risken för 

kondens av produkten på lagerstrukturen och potatisen.  
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o Om fläkthastigheten i lagerutrymmet inte kan minskas bör man överväga 

att minska appliceringsdosen. Detta innebär att koncentrationen av 

vattenånga i luften minskas vilket förhindrar att kondens av 1,4SIGHT® 

bildas på fläktarna. 

 

• Temperatur: luft inomhus/utomhus  

o Före appliceringen av 1,4SIGHT® ska man förhindra alltför stora 

lufttemperaturväxlingar i lagerutrymmet, kylanläggningen (om tillämpligt) 

och lagerstrukturen för att undvika kondens av 1,4SIGHT®-dimman. 

Stora temperaturväxlingar kan orsaka att temperaturen faller under 

daggpunkten i lagret och därmed ökar risken för kondens av 1,4SIGHT®. 

o Vid applicering i kylanläggningar hjälper det om man minskar den 

kemiska flödeshastigheten och/eller ökar dimningsaggregatets 

lufttemperatur så att 1,4SIGHT® förflyktigas och därmed minskar risken 

för kondens i lagerutrymmet. 

o Vid svala utomhustemperaturer och/eller hög luftfuktighet krävs en 

långsammare appliceringsgrad och/eller en högre  applicerings-

temperatur för att garantera torr dimma. 

o Vid kalla utomhustemperaturer, under 5°C, ökar risken för kemisk 

frysning i behållaren och i dimningsaggregatets slangar och ledningar. 

 

• 1,4SIGHT® temperatur 

o Det blir lättare att producera ”torr dimma” om man kan värma upp 

1,4SIGHT® innan och under användning. 

• Termisk applicering 

VARNING: Använd termiska applikatorer med försiktighet. Olämplig 
övervakning och användning kan leda till bränder. Appliceringsmaskiner får 
aldrig lämnas obevakade. 

o Dimningsaggregat ‒ elektriska  

▪ Bra kontroll av maskinens parametrar 

• Kemisk flödeshastighet 

• Lufttemperatur 

•  Luftflödesvolymer 

▪ Kräver lämplig elförsörjning 
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▪ Inga förbränningsgaser i lagerutrymmet 

o Dimningsaggregat ‒ bensin  

▪ Fungerar vanligtvis utan kontroller 

▪ Höga temperaturer 

▪ Inför koldioxid, eten och andra förbränningsgaser i lagerutrymmet 

▪ Lätta att använda 

▪ Bärbara och fristående 

▪ Billiga och mycket vanliga 

• Kall applicering 

o Var särskilt uppmärksam när du använder kalldimning. 

o Det finns hög risk att det resulterar i ”våt dimma” på grund av att 

större partiklar produceras och dimmans förmåga att förflyktiga minskar.  

o Om utmatningen är ovanför potatisen, var försiktig och se till att den 

”våta dimman” inte kommer i kontakt med potatisen.  

o Lämpar sig inte för kalla lagerutrymmen på grund av att 1,4SIGHT® 

fryser. 

o Se till att det finns oavbruten tillgång till luft av den volym och kapacitet 

som krävs. 

1,4SIGHT® får endast appliceras av behöriga/kvalificerade användare som har 

utbildats på lämpligt sätt och de måste alltid följa alla landspecifika regler om 

certifierad utrustning för bekämpningsmedel. Användare måste följa 1,4SIGHT® 

och aggregattillverkarens nuvarande riktlinjer för bästa praxis. 

 

VARNING: Applikatorer och appliceringshastighet måste anpassas 

för att säkerställa att det inte bildas kondens av 1,4SIGHT® på 

lagerstrukturen och potatisen, vilket kan leda till minskad 

effektivitet, hudskador och skador på lagerstrukturen. Om du är 

osäker ber vi dig att kontakta maskintillverkaren eller distributören 

för 1,4SIGHT®. 
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9. Applicering av 1,4SIGHT® i KYLANLÄGGNINGAR 

a. Relativ kontroll av luftfuktighet (om befintlig): inaktivera upp till 24 timmar före 

applicering för att säkerställa att skärm och lagerstruktur är torra. 

b. Se till att det inte finns någon is eller fukt på kylspolarna. 

c. Inaktivera kylen och ventilationsgallret och kör den interna återcirkulationen i 

upp till 24 timmar innan applicering. Detta minimerar temperaturskillnaderna för 

gröda, kylanläggning och lagerstrukturen och minskar därmed risken för 

kondens av 1,4SIGHT®. 

d. Den första appliceringen bör göras innan lagringstemperaturen eller grödans 

temperatur sjunker under 5°C, vilket hjälper förflyktigande och därmed risken 

för kondens av 1,4SIGHT® i lagerutrymmet. 

e. Innan appliceringen, ställ in fläktarna på intern återcirkulation till cirka 30% av 

full kapacitet. Detta bidrar till att 1,4SIGHT® sprids runt lagerutrymmet och 

undviker att dimman koncentreras vid appliceringspunkten. 

f. Välj noggrant appliceringspunkten till lagerutrymmet. Man bör se till att dimman 

blandas med luften i utrymmet, för att underlätta avdunstning, innan den dras 

in i ventilationsfläktarna och kanalerna för distribution runt utrymmet. Undvik att 

den tätaste dimman driver ovanför potatisen för att minska risken för att 

1,4SIGHT® lägger sig på  potatisen. 

g. Värm först upp dimningsaggregatet, slangar och ledningar i 5-10 minuter 

utanför lagret. 

h. Applicera en dos som är lämplig för utrymmet och kör de inre återcirkulations-

fläktarna på reducerad hastighet. Upprätthåll en jämn dimtemperatur för att 

säkerställa att produkten appliceras som ”torr dimma” och inte droppar från 

sprutans munstycke. Temperaturen för ”torr dimma” kan variera beroende på 

den kemiska flödeshastigheten, maskinens märke/modell och gällande 

utomhus-förhållanden. 

i. Vid applicering bör man säkerställa att 1,4SIGHT® håller en temperatur på över 

5°C och att  dimningsaggregatets slangar och ledningar skyddas så att 

1,4SIGHT® alltid kan kan flöda fritt. Under kalla utomhusförhållanden (< 5°C) 

kan 1,4SIGHT® frysa och en blockering kan uppstå i de kemiska ledningarna. 
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j. Kör den interna återcirkulationen på låg hastighet under och för en period på 

drygt 12  timmar efter applicering, vilket hjälper till att sprida 1,4SIGHT® - 

dimman i utrymmet och behandla potatisen. 

k. Vid behov kan kylaggregatet köras 24 timmar efter applicering för att bibehålla 

rätt grödtemperatur. 

l. Återställ lagerutrymmet till det normala läget 24 - 48 timmar efter applicering 

(aktivera kylanläggning och ventilation). 

m. I väl förslutna kylanläggningar kan appliceringsgraden sänkas, vilket gör det 

mer effektivt och minskar risken för att luften mättas. 

 

10.   Applicering av 1,4SIGHT® i PROCCESSERINGSLAGER 

(omgivande temperatur ± kyl) 

a. Relativ kontroll av luftfuktighet (om befintlig): inaktivera upp till 24 timmar före 

applicering för att säkerställa att skärm och lagerstrukturen är torra. 

b. Inaktivera kylen (om befintlig) och ventilationsgallret och kör den interna 

återcirkulationen före applicering. Detta minimerar temperaturskillnaderna för 

gröda, kylanläggning och lagerstrukturen och minskar därmed risken för 

kondens av 1,4SIGHT®. 

c. Se till att det inte finns någon is eller fukt på kylspolarna (om befintliga). 

d. Innan applicering, ställ in fläktarna på intern återcirkulation till cirka 30 % av full 

kapacitet. Detta bidrar till att 1,4SIGHT® sprids runt utrymmet och undviker att 

dimman koncentreras vid appliceringspunkten. 

e. Värm upp dimningsaggregatet, slangar och ledningar i 5-10 minuter utanför 

lagret. 

f. Applicera en dos som är lämplig för utrymmet och kör de inre återcirkulations-

fläktarna på reducerad hastighet, upprätthåll en jämn dimtemperatur för att 

säkerställa att produkten appliceras som ”torr dimma” och inte droppar från 

sprutans munstycke. Temperaturen för ”torr dimma” kan variera beroende på 

den kemiska flödeshastigheten, maskinens märke/modell och gällande 

utomhusförhållanden. 
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g. Vid applicering bör man säkerställa att 1,4SIGHT® håller en temperatur över  

5°C och att dimningsaggregatet slangar och ledningar skyddas så att 

1,4SIGHT® alltid kan kan flöda fritt. Under kalla utomhusförhållanden (< 5°C) 

kan 1,4SIGHT® frysa och en blockering kan uppstå i de kemiska ledningarna.h. 

Undvik fuktighetsmättad luft i lagerutrymmet för att reducera risken för kondens 

av 1,4SIGHT®. Detta uppnås genom att minska den kemiska flödeshastigheten 

(minska hastigheten på den kemiska pumpen eller använd ett mindre 

munstycke),  

h. höja appliceringstemperaturen, applicera dimman i lagrets öppna utrymme och 

säkerställa att det finns god luftrörelse igenom hela lagerutrymmet. 

i. Kör den interna återcirkulationen på låg hastighet före, under och för en period 

på drygt 12 timmar efter applicering, vilket hjälper till att sprida 1,4SIGHT® - 

dimman i utrymmet och behandla potatisen. 

j. Återställ utrymmet till det normala läget 24 - 48 timmar efter applicering 

(aktivera kylanläggning och ventilation). 24 timmar bör övervägas när man t.ex. 

behandlar känslig potatis som används för bearbetning med ett 

dimningsaggregat som använder bensin, för att minska risken för 

sockeransamling till följd av potatisens reaktion på förbränningsgaserna. Om 

ett elektriskt aggregat används, som inte producerar förbränningsgaser, bör 48 

timmar inte vara ett problem. 

 

11.   Principer för god användning av 1,4SIGHT®  

• Se till att applikatorn som används rengörs noggrant. Om du använder Veugen 

Synofog rekommenderar vi starkt att du använder separata maskiner för 

applicering av 1,4SIGHT® och andra groningshämmande medel. 

• För att förbättra avdunstningsprocessen bör man applicera 1,4SIGHT® som ”torr  

dimma” utan att det droppar från munstycket. 

• Kontrollera och underhåll dimningsaggregat och munstycken regelbundet före, 

under och efter applicering. 

• Lagerutrymmen bör fyllas till avsedd kapacitet för att säkerställa effektiv 

användning av produkten. 
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• För att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten ska potatisen vara torra och 

rena från jord, i den utsträckning det är möjligt. 

• Det allra bästa är att använda termiska dimningsaggregat som leder till bättre 

avdunstning av 1,4SIGHT® i lagerutrymmet. 

• Kör dimningsaggregatet innan användningen för att kontrollera att alla delar är 

uppvärmda och fungerar som de ska. 

• Se till att det inte finns smådroppar eller kondensation på potatisen, eftersom detta 

kan orsaka skada på skalet.  

 

12.   Föreslog användning  

• Första appliceringen  

o Den första appliceringen kan göras strax efter lagret fylls, med förutsättning att 

potatisen är torr (minsta ytfuktighet). 

o Tidig applicering i kommersiella lager har inte påvisat några negativa effekter 

på upptorkning/sårläkning och hjälper till att minska grödans andningsgrad, 

vilket har fördelar som minskad viktförlust, krympning och stabil knölsvullnad.  

• Upprepad applicering  

o Den andra och alla efterföljande appliceringar kan göras när potatisens ”ögon” 

blir synliga, vid stadiet ”Blinka/Kika” (se bilderna nedan).  

o I lagerutrymmen där olika sorters potatis lagras bör man granska varje sort 

noggrant för tecken på den första grodden.  

• Appliceringsgrader  

o Föreslagna program för 1,4SIGHT® (ml/t) som utgångspunkt.  

Dosering kan optimeras genom regelbunden och noggrann kontroll, för att säkerställa att  
grödans krav kan mötas genom ändamålsenlig och effektiv användning. 

  

Lagringstyp sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug 

Kyld 
10-15  10-15  10-15  10-15  

Luft 15-20 10-20 10-15 10-20 15-20  
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13.   Andra grödor ‒ korskontaminering 

• Vid applicering: 1,4SIGHT® är en flyktig produkt. Undvik flyttning från 

behandlade till obehandlade lagerutrymmen som används för utsädespotatis, 

frön, lökar eller andra grödor som kan leda till korskontaminering.  

• Efter applicering: korskontaminering kan också uppstå när obehandlad potatis, 

utsädespotatis, frön, lökar eller andra grödor lagras nära potatis, lådor eller 

lagerutrymmen som tidigare behandlats med 1,4SIGHT®. 

• Resthalter på andra grödor: vi kan inte garantera att det inte kommer att 

förekomma korskontaminering av lagerutrymmen eller lådor som tidigare 

innehöll grödor som har behandlats med 1,4SIGHT®. 

• 1,4SIGHT® är en flyktig produkt och ökad ventilation hjälper till att ta bort 

resthalter från grödor, lagerstruktur, ventilationsanläggningar och lagringslådor, 

särskilt när det är varmt utomhus. 

• 1,4SIGHT® har inte godkänts för användning på andra grödor. Resthalterna 

måste förbli under 0,01 mg/kg LOQ (kvantifieringsgräns). 

  

Viloperiod Blinka Kika Groning 

 
   

Jämn färg över 

hela knölen 

En ljusare färg där 

ögat uppstår, en aning 

av en grodd, mycket 

svagt ”kikande” 

Ögonen har ljusare 

färg, första tecken på 

”kikande” > 1 mm 

Ögonen vitnar, 

groddarna är klart 

synliga 
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14.   Skydd av operatörer och personal 

• Operatören måste bära lämpliga handskar och ögon- eller ansiktsskydd vid 

hantering av produkten. 

• Vid applicering: i den osannolika händelsen att en operatör måste gå in i ett 

behandlat område under eller efter applicering, utan någon ventilation eller att 

aerosoldimman har lagt sig, så måste de bära overaller över långärmad skjorta, 

långa byxor, slutna skor och strumpor och kemikaliebeständiga handskar (t.ex. 

nitril- eller butylgummi), ansiktsförseglande skyddsglasögon eller 

ansiktsmask/andningsskydd. 

• Efter applicering och vid regelbundna inspektioner: personlig skydds-utrustning 

måste användas i lagerutrymmet under behandlingens förseglingsfas (24 - 48 

timmar) dvs. overaller över långärmad skjorta, långa byxor, slutna skor och 

strumpor och kemikaliebeständiga handskar, ansiktsförseglande 

skyddsglasögon eller ansiktsmask/andningsskydd. Personlig skyddsutrustning 

kan endast undvikas om lagerutrymmet har ventilerats med frisk luft i minst 30 

minuter. 

 

15.   Karenstid/Behandlingsfrekvens efter skörd (PHI) 

För närvarande kan uttagning av potatis ske minst 30 dagar efter behandlingen. 

Under våren 2020 lämnade DormFresh Ltd. uppgifter under till den utvärderande 

medlemsstaten för att granska den nuvarande karenstiden. Att minska karenstiden 

förväntas hjälpa till med hållbarhet och kommer också att ge större flexibilitet för 

lagerpersonalen vid uttagning efter kort varsel. 

 

16. Lagerstruktur, sensorer, ljus och ledningar 

Skada kan uppstå om vätska från 1,4SIGHT® kommer i kontakt med vissa typer av 

plast. Det kan inträffa vid kondens av 1,4SIGHT® på plasten (oskyddade eller kalla 

ytor) eller droppar som faller direkt på en plastyta till följd av dålig applicerings-teknik. 

Detta kan förhindras genom att vidta lämpliga åtgärder vid appliceringen. 
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Åtgärder som att applicera 1,4SIGHT® som ”torr dimma”, eliminera 

temperaturväxlingar i lagerutrymmet och se till att det finns tillräcklig luftrörelse vid 

applicering minskar risken för kondens av 1,4SIGHT® och därmed risken för skador. 

 

17.   Fytotoxicitet 

Kondens eller droppar av 1,4SIGHT® kan också orsaka fytotoxisk skada på potatisen, 

liksom på lagerstrukturen. Sådan skada kan också undvikas genom att använda 

korrekta metoder för applicering. 
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Bilaga 1: Partikelstorleksanalyser (med tillstånd av Frans Veugen)  

Veugen Synofog 1H (termiskt dimningsaggregat ‒ elektrisk) 
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Pulsfog K10 (termiskt dimningsaggregat – bensin) 
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Veugen Potatofog (kallt dimningsaggregat) 

 

 


