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INSTRUKCJA TECHNICZNA DORMFRESH 

 

1,4SIGHT® 

 

Substancja Biologicznie czynna:  

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

 

Wprowadzenie 

Niniejsza instrukcja techniczna zawiera ważne informacje na temat 1,4SIGHT®, nowego 

środka zarejestrowanego w Europie, stosowanego w celu zapobiegania i kontrolowania 

kiełkowania ziemniaków. 

1,4SIGHT® można zastosować przy użyciu aktualnie dostępnych urządzeń do 

zamgławiania termicznego. Ze względu na różne właściwości chemiczne i fizyczne 

1,4SIGHT® w porównaniu z innymi środkami hamującymi kiełkowanie, zastosowanie 

1,4SIGHT® wymaga starannego zapoznania się z wytycznymi, zawartymi w niniejszej 

instrukcji. 

Instrukcja ta zawiera praktyczne informacje dotyczące używania 1,4SIGHT®. W celu 

uzyskania dalszych wyjaśnień lub przedyskutowania konkretnych potrzeb/zastosowań 

zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z przedstawicielem Belchim. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich pestycydów NALEŻY STOSOWAĆ JE ZGODNIE 

Z ETYKIETĄ PRODUKTU i międzynarodowymi wytycznymi dla Dobrej Praktyki Rolniczej. 
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1. Ogólne 

Ważne jest, aby postępować zgodnie z etykietą odpowiednią dla kraju; ten podręcznik 

zawiera dodatkowe informacje na temat 1,4SIGHT®. 

Substancja czynna 1,4SIGHT®, 1,4-Dimetylonaftalen (1,4-DMN) jest naturalnie 

wytwarzana przez ziemniaki i została pierwotnie odkryta po analizie substancji lotnych z 

ziemniaków w latach 1970 i 80. Poziomy naturalne 1,4-DMN, do 0,6 ppm, zostały odkryte 

w ziemniakach. 

Inne Dimetylonaftaleny zostały wykryte lub wyekstrahowane z innych roślin czy 

produktów spożywczych, takich jak maki, pąki kukurydzy, czerwona fasola, rodzynki, 

produkty mleczne, wędzony ser, oliwa z oliwek, pomidory, karamboli czy rabarbaru. 

1,4SIGHT® jest skutecznym środkiem hamującym kiełkowanie ziemniaków i jako 

samodzielny produkt może zapewnić pełną kontrolę w trakcie sezonu. Dawki i czas 

stosowania zależą od warunków w czasie uprawy i przechowywania. 

Wczesne stosowanie po zbiorze i przed widocznymi oznakami wzrostu kiełków skutkuje 

optymalną skutecznością i wydajnością stosowania przez długi okres przechowywania. 

1,4SIGHT® nie ma negatywnego wpływu na leczenie lub gojenie się ran, dlatego można 

go zastosować wcześnie. Wykazano, że zmniejsza oddychanie, kurczenie się i utratę 

wagi bulw. 

Komercyjne wykorzystanie 1,4SIGHT® rozpoczęło się w 1996 r. Od tego czasu 

użytkownicy zgłaszali zarówno doskonałą skuteczność, jak i lepszy stan skórki, jej 

wykończenie, zmniejszenie zgnieceń i zasinień. Badania nad zasinieniami, 

właściwościami fungistatycznymi i bakteriostatycznymi 1,4SIGHT® trwają w Idaho & Penn 

State University (w czasie pisania, lipcu 2019). Wyniki te zostaną wkrótce opublikowane. 

  



 

Wrzesień 2019   Strona 4 

2. Etykieta europejska dla 1,4SIGHT® 

Rośliny: Bulwy ziemniaków (po zbiorach), z wyłączeniem sadzeniaków 

Maksymalna pojedyncza dawka: 20 ml na 1000 kg bulw 

Maksymalna dawka całkowita w sezonie: 120 ml na 1000 kg bulw 

Karencja: 30-dniowy okres wstrzymania się przed usunięciem potraktowanych 
ziemniaków z przechowalni. 

Liczba aplikacji: Maksymalnie 6 w sezonie (z wyjątkiem Irlandii) 

Inne specyfikacje: Należy uwzględnić 28 dni pomiędzy kolejnymi aplikacjami. 
Nie karmić żywego inwentarza traktowanymi roślinami (Francja i 

Irlandia) 

Chociaż etykieta zezwala na łączną dawkę 120ml/t w sezonie z maksymalną 

indywidualną dawką 20ml/t, w normalnych latach, dawkę tę można znacznie zmniejszyć. 

Optymalizacja praktyk przechowywania, aplikacji i dopasowanie dawek aplikacji do 

wymagań upraw pozwoliły użytkownikom na zmniejszenie dawek do zaledwie 30 ml na 

tonę w przypadku przechowywania długoterminowego (> 7 miesięcy). 

Z powodzeniem stosowano komercyjnie również niższe indywidualne dawki (10-15 ml/t) 

i dłuższe odstępy czasu między kolejnymi zabiegami, od 4 tygodni do nawet 3 miesięcy. 

Powodzenie tego zależy od ścisłej obserwacji wymagań bulw ziemniaka  i stanu/jakości 

każdej przechowalni. 
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3. Sposób działania 

1,4 SIGHT® nawet przy niskich poziomach inicjuje pozytywne efekty w bulwie 

• 1,4SIGHT® działa zwiększając naturalnie zdolność ziemniaka do włączania lub 

wyłączania genów, które zmieniają poziomy białka związane ze wzrostem kiełków, 

gojeniem się ran, utratą masy i odpornością na patogeny. 

• Zasadniczo 1,4SIGHT® zaczyna tłumić kiełkowanie na poziomie 1 ppm w 

ziemniaku. W badaniach przeprowadzonych przez Penn State University poziomy 

pozostałości powyżej 4,5ppm wykazały represję wszystkich genów związanych ze 

wzrostem. Geny te są związane ze wzrostem białek hamujących i zatrzymują 

wzrost kiełków. W miarę rozpadu i spadku poziomu białka może wystąpić 

kiełkowanie. 

• Próby w Penn State University wykazały, że najwyższy zmierzony poziom 

pozostałości 1,4SIGHT® (4,7ppm) przy zastosowaniu 15-20 ppm, spowodował 

najwyższy poziom zahamowania produkcji białka 

• Zwiększone poziomy białka hamującego zapewniają dłuższe zahamowanie 

kiełkowania 

• Prewencyjny tryb działania: 

o 1,4SIGHT® zatrzymuje ziemniaki w stanie spoczynku, co zapobiega ich 

kiełkowaniu 

• Leczniczy tryb działania 

o W kiełkach polowych 

▪ 1,4SIGHT® okazał się bardzo skuteczny w „spalaniu” kiełków 

zainicjowanych w polu, które stają się czarne i zamierają wkrótce po 

zabiegu. 

o Kiełkowanie w przechowalni 

▪ 1,4SIGHT® przywraca ziemniaki do stanu uśpienia, a kiełki nie 

otrzymują już pożywienia. 1,4SIGHT® zapobiegnie dalszemu 

wzrostowi kiełków. Z biegiem czasu kiełki mogą stać się czarne i 

zamierają. 
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• 1,4SIGHT® przełamuje dominację wierzchołkową. Opóźni to kiełkowanie lub 

oznaki końca naturalnego spoczynku. Wszystkie kiełki otrzymują energię do 

wzrostu, a boczne kiełkowanie zachodzi z równą siłą jak wierzchołkowe 

 

4. Właściwości fizyczne i chemiczne1,4SIGHT® 

• Ciecz o barwie blado żółtej do żółtej 

• Temperatura krystalizacji 

o 1,4SIGHT® zaczyna krystalizować w temperaturze 5°C. 

o Przechowywać i transportować w temperaturze powyżej 5°C, aby uniknąć 

zamarzania. Krystalizację 1,4SIGHT® można odwrócić przez podniesienie 

temperatury i normalnie użyć. Jakość i efektywność 1,4SIGHT® nie zmieni się. 

o W razie potrzeby zaizolować pojemnik 1,4SIGHT® podczas transportu i 

użytkowania. 

• Podczas aplikacji zapobiec schłodzeniu 1,4 SIGHT® i upewnić się, że 1,4SIGHT® 

nie zamraża rur / dysz urządzenia do zamgławiania 

• Zapach: charakterystyczny 

 

5. Zarządzanie skutecznością 

Dawki i czasy aplikacji dla pełnej kontroli sezonu zależą od wielu czynników, takich jak: 

• Zdrowotność sadzeniaków, warunki uprawy i zbioru 

• Uśpienie - jakość uprawy w okresie zbiorów i przechowywania 

• Odmiana przechowywana 

• Czas przechowywania 

• Temperatura w przechowalni wskazana dla ziemniaków 

• Wentylacja naturalna z otoczenia (zawiera zarządzanie poziomem CO2) i 

chłodzenie 
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• Budowa przechowalni 

• Poziom wypełnienia przechowalni – przechowalnia powinna być wypełniona 

zgodnie z jej nominalną zaprojektowaną pojemnością, aby uzyskać najbardziej 

efektywne  wykorzystanie zastosowanego 1,4SIGHT®. 

 

6. Środowisko i warunki polowe 

• Zarządzanie ziemniakami 

o Na ziemniaki duży wpływ mają warunki środowiskowe podczas uprawy i 

zbioru. Temperatura, zaopatrzenie w wodę, choroby i szkodniki wpływają 

na fizjologię upraw. Czynniki stresowe wpływają na proces uśpienia 

ziemniaków. W stresujących warunkach ziemniaki mogą zacząć kiełkować 

przed dostawą do przechowalni. Warunki uprawy ziemniaków i kondycja 

zebranego plonu powinny być uważnie rozważone jako część planu 

dobrego zarządzania magazynem. 

 

• Temperatura uprawy na polu 

o Wysoka temperatura podczas uprawy i zbioru może zmniejszyć naturalne 

dla ziemniaków uśpienie, a tym samym zwiększyć ryzyko wczesnego 

kiełkowania w przechowalni 

o Odmiany mają bardzo różne reakcje na stres w okresie wzrostu i 

przechowywania 

o W sezonie 2018 uprawy przeżywały ekstremalne temperatury wzrostu i 

zbioru, i rozpoczęły kiełkowanie jeszcze w polu. Krytyczne zatem było 

kontrolowanie tego kiełkowania podczas okresu obniżania temperatury. 

o W związku z kiełkowaniem w polu zaleca się właścicielom upraw 

zastosowanie jak najszybciej pełnej dawki 1,4SIGHT®, czyli 20 ml na tonę, 

a następnie zamknięcie przechowalni nawet na 48 godzin przed 

kontynuowaniem normalnego zarządzania magazynem. To wczesne 

zastosowanie pozwoli kontrolować kiełkowanie i zmniejszyć straty. 
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o Po pierwszej dawce kiełkowanie rozpoczęte w polu było dobrze 

kontrolowane, zapewniając efekt leczniczy. 

 

• Temperatura przechowywania 

o Ziemniaki na przetwórnie 

▪ Ziemniaki na przetwórnię są na ogół przechowywane w wyższych 

temperaturach i mogą wymagać powtarzania aplikacji w krótszych 

odstępach czasu. Wyższe temperatury przechowywania zwiększają 

możliwość kiełkowania i lotność 1,4SIGHT®. 

▪ Ze względu na cieplejsze temperatury przechowywania stężenie 

nasycenia par w atmosferze przechowalni jest wyższe, a zatem 

nadmierna wentylacja z otoczenia może doprowadzić do szybkiego 

spadku poziomów 1,4SIGHT®. 

o Ziemniaki konsumpcyjne 

▪ Ziemniaki jadalne przeznaczone na rynek są zazwyczaj 

przechowywane w niższych temperaturach, poniżej 5 ° C, w dobrze 

zamkniętych/izolowanych przechowalniach. 

▪ Chłodzenie zebranych ziemniaków w mniej agresywny sposób 

zminimalizuje różnice temperatur bulw. Zmniejszy to ryzyko 

kondensacji 1,4SIGH®T na najzimniejszych ziemniakach podczas 

aplikacji. 

▪ Ponieważ siła kiełkowania jest niższa w chłodniejszych 

przechowalniach, przy względnie niskim poziomie wentylacji, dawki 

1,4SIGHT® można zmniejszyć utrzymując odpowiednią 

skuteczność. 

OSTRZEŻENIE: kondensacja par 1,4SIGHT® podczas zamgławiania lub kapanie z 

zamgławiacza bezpośrednio na ziemniaki może spowodować uszkodzenie skórki. Należy 

unikać nadmiernych różnic temperatur w przechowalni przed aplikacjami 1,4SIGHT®. 

Duże różnice temperatur mogą spowodować, że temperatura ziemniaków spadnie 

poniżej punktu rosy w atmosferze przechowalni, zwiększając w ten sposób ryzyko 

kondensacji 1,4SIGHT® na chłodniejszych ziemniakach i powierzchniach przechowalni 
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(takich jak ściany, sufit i materiały z tworzyw sztucznych stosowane w przechowalni) 

podczas i po aplikacji. 

 

7. Przechowalnie 

• Przygotowanie przechowalni 

Aby zoptymalizować użycie 1,4SIGHT®, upewnij się, że przechowalnia jest dobrze 

zamknięta, z odpowiednią wentylacją. Nadmiar wolnej przestrzeni, wolne powietrze w 

przechowalni może zmniejszyć absorpcję 1,4SIGHT®, a tym samym wydajność 

zamgławiania, co może wymagać aplikacji wyższych dawek w krótszych odstępach 

czasu. Ogólnie rzecz biorąc, przechowalnia powinna być całkowicie zamknięta, z 

odpowiednio kontrolowaną/zarządzaną wentylacją, aby zmniejszyć utratę 1,4SIGHT®, 

zapewniając optymalną kontrolę kiełkowania. 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi aplikacji. 

• Zarządzanie dwutlenkiem węgla (CO2) 

o Nadmierna wentylacja z otoczenia w celu kontrolowania poziomu 

dwutlenku węgla w przechowalni może zmniejszyć skuteczność 

1,4SIGHT®. Stężenie 1,4SIGHT® może szybko się zmniejszyć ze względu 

na jego lotność. 

o Jeśli jest to wymagane, a warunki otoczenia są odpowiednie, dobrą 

praktyką jest odświeżenie atmosfery przechowalni przed aplikacją. 

o Kontrolowaniem niskiego poziomu CO2, poniżej 0,5%, często zarządza się 

automatycznie i uważa się, że ma on znaczenie dla przetwórstwa 

ziemniaków.  

o Dostępne w handlu systemy wyrzutu CO2 okazały się bardzo skuteczne w 

zarządzaniu jego poziomami w przechowalni przy ograniczonej wymianie 

powietrza atmosferycznego. Zapewnia to, że relatywnie wyższe stężenie 

1,4SIGHT® pozostaje w przechowalni w porównaniu do otaczającego 

powietrza wymienianego przez główny system wentylacji magazynu. 
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o Zauważono, że przechowalnie, w których stosowano 1,4SIGHT® wymagają 

mniejszej wymiany powietrza kontrolującej poziom CO2 w porównaniu do 

konwencjonalnego hamowania kiełkowania. 

  

Zwróć ponownie uwagę na zarządzanie CO2 (ustawienie dopuszczalnego poziomu). 

 

8. Zabiegi 1,4SIGHT® - uwagi ogólne 

• „Dry Fog” – sucha mgła 

o Upewnij się, że 1,4SIGHT® jest stosowany jako „sucha mgła”, nie może być 

„kapania” z wylotu zamgławiaczy do przechowalni 

o Można to osiągnąć, ustawiając termiczne urządzenie do zamgławiania: 

▪ Temperatura 

▪ Natężenie przepływu cieczy roboczej 

▪ Przepływ powietrza 

 

• Rozmiar cząsteczki 

o Analiza wielkości wytwarzanych cząstek 1,4SIGHT® dla trzech dostępnych 

w handlu aplikatorów wykazała, że optymalny profil osiąga się za pomocą 

termicznej maszyny elektrycznej (patrz Dodatek 1, dzięki uprzejmości firmy 

Frans Veugen). 

o Wyreguluj maszynę do wytwarzania mgły tak, aby wszystkie cząstki 

aerozolu były mniejsze niż 2 mikrony. Pomoże to zamgławianiu 1,4SIGHT® 

i jego rozprzestrzenianiu się po całej przechowalni, zmniejszając ryzyko 

kondensacji 1,4SIGHT®. 

 

• Dysze/natężenie przepływu 

o Upewnij się, że do wytworzenia „suchej mgły” używana jest najbardziej 

odpowiednia dysza. 

o Z końcówki aplikatora nie może kapać. 

o W przechowalni nie powinny znajdować się żadne mokre plamy 
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• Wielkość aplikowanej dawki w czasie 

o 5-30 litrów na godzinę w zależności od sprzętu do aplikacji i projektu 

przechowalni 

o W chłodniach i/lub małych przechowalniach z ograniczoną przestrzenią 

powietrzną można zmniejszyć dawki stosowania (nawet 5 litrów na 

godzinę), aby uniknąć ryzyka nasycenia atmosfery w przechowalni 

1,4SIGHT®, a tym samym zmniejszenia ryzyka kondensacji produktu na 

elementach przechowalni lub ziemniakach. 

o Jeśli nie można zmniejszyć prędkości wentylatorów w przechowalni, 

rozważ zmniejszenie szybkości aplikacji. Zmniejszy to stężenie pary w 

atmosferze i pozwoli uniknąć kondensacji 1,4SIGHT® na wentylatorach. 

 

• Temperatura: powietrze wewnętrzne/zewnętrzne 

o Przed zastosowaniem 1,4SIGHT®, należy zminimalizować różnice 

temperatur schłodzonego powietrza w przechowalni (jeśli klimatyzacja jest 

zamontowana) i elementów konstrukcyjnych w przechowalni, aby uniknąć 

kondensacji mgły 1,4SIGHT®. Duże różnice temperatur mogą powodować 

spadek temperatury poniżej punktu rosy atmosfery w magazynie, a tym 

samym zwiększać ryzyko kondensacji 1,4SIGHT®. 

o Przy stosowaniu w chłodniach, zmniejszenie natężenia przepływu cieczy 

roboczej i/lub zwiększenie temperatury powietrza zamgławiacza 

termicznego pomoże 1,4SIGHT® rozprzestrzenić się, a tym samym 

zmniejszyć ryzyko kondensacji w przechowalni 

o Chłodne temperatury zewnętrzne i/lub wysoki poziom wilgotności będą 

wymagały wolniejszego gazowania i/lub wyższej temperatury gazowania, 

aby zapewnić suchą mgłę. 

o Niska temperatura zewnętrzna, poniżej 5°C, zwiększa ryzyko zamarznięcia 

produktu chemicznego w pojemniku oraz w przewodach i komorach 

urządzenia do zamgławiania 
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• Temperatura 1,4SIGHT® 

o Jeśli to możliwe, ogrzanie 1,4SIGHT® przed i podczas aplikacji pomoże 

wytworzyć suchą mgłę 

 

• Zamgławianie „na gorąco” 

o Zamgławiacze wykorzystujące silniki spalinowe (Swing-Fog, Pulse-Fog, 

Igeba…) 

▪ Zwykle działają bez elementów sterujących 

▪ Wysokie temperatury 

▪ Wprowadzają CO2 i inne szkodliwe gazy do przechowalni 

▪ Łatwe w użyciu 

▪ Przenośne i samowystarczalne 

▪ Niski koszt – popularnie stosowane 

o Elektryczne zamgławiacze (Synofog, Electro-Fog) 

▪ Zapewniają dobrą kontrolę nad wszystkimi parametrami maszyny 

• Szybkość przepływu cieczy roboczej 

• Temperatura powietrza procesowego 

• Objętości przepływu powietrza procesowego 

▪ Wymagają odpowiedniego zasilania elektrycznego 

▪ Nie wprowadzają gazów spalinowych do przechowalni 

 

•  Aplikacja na zimno 

o Zachowaj szczególną ostrożność podczas zamgławiania na zimno 

o Istnieje wysokie ryzyko wytworzenia „mokrej mgły” ze względu na 

wytwarzanie większych cząstek i zmniejszoną zdolność mgły do ulatniania 

się 

o Upewnij się, że wylot mgły nie znajduje bezpośrednio ponad ziemniakami 

o Metoda ta nie nadaje się do chłodni z powodu możliwości zamrożenia 

1,4SIGHT® 

o Upewnij się, że wymagana objętość i ciśnienie powietrza jest nieprzerwane 
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OSTRZEŻENIE: Metoda stosowania i dawki należy dostosować tak, aby zapewnić, 

że nie dochodzi do kondensacji 1,4SIGHT® na elementach konstrukcyjnych 

przechowalni lub ziemniakach, co mogłoby prowadzić do obniżonej skuteczności, 

uszkodzeń skórki i uszkodzenia elementów konstrukcyjnych przechowalni. W razie 

wątpliwości należy skonsultować się z producentem maszyny lub dystrybutorem 

1,4SIGHT®. 

 
 

9. Zastosowania 1,4SIGHT® w CHŁODNIACH. 

a. Kontrola względnej wilgotności (jeśli występuje): wyłącz do 24 godzin przed 

aplikacją, aby upewnić się, że elementy konstrukcyjne są suche. 

b. Upewnij się, że na elementach chłodnicy nie ma lodu ani wilgoci. 

c. Wyłącz klimatyzator, zamknij zewnętrzne żaluzje i uruchom wewnętrzną 

recyrkulację do 24 godzin przed aplikacją. Zapewni to zminimalizowanie różnic 

temperatury bulw, elementów konstrukcyjnych, a tym samym zmniejszy ryzyko 

kondensacji 1,4SIGHT®. 

d. Zastosowanie pierwszej aplikacji przed spadkiem temperatury magazynu i 

przechowywanych bulw poniżej 5°C pomoże rozprzestrzenić się i tym samym 

spadnie ryzyko kondensacji 1,4SIGHT® w przechowalni. 

e. Przed rozpoczęciem aplikacji przełącz wentylatory tak, aby działały na 

wewnętrznej recyrkulacji przy wykorzystaniu 30% ich pełnej wydajności. Pomoże 

to rozprzestrzenić 1,4SIGHT® z miejsca wprowadzenia do przechowalni podczas 

aplikacji. 

f. Ostrożnie wybierz punkt wprowadzenia mgły w przechowalni. Mgła powinna 

zostać wprowadzona i pozostawiona do zmieszania z powietrzem z magazynu, 

aby wspomóc jej rozprzestrzenianie, zanim zostanie wciągnięta do 

wentylatorów/kanałów wentylacyjnych w celu dystrybucji w całej przechowalni. 

Unikaj przemieszczania gęstej mgły nad ziemniakami, aby zmniejszyć ryzyko 

osiadania 1,4SIGHT® na bulwach. 

g. Rozgrzej aplikator i wylot rury zamgławiacza na zewnątrz przechowalni przez 5-

10 minut. 
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h. Zastosuj dawkę odpowiednią dla przechowalni, gdy wewnętrzne wentylatory 

recyrkulacyjne pracują ze zmniejszoną prędkością. Utrzymuj stałą temperaturę 

mgły, aby upewnić się, że produkt jest stosowany jako „sucha mgła” i nie kapie z 

końca dyszy aplikacyjnej. Temperatura mgły wymagana dla „suchej mgły” będzie 

się różnić w zależności od natężenia przepływu substancji chemicznej, marki i 

modelu maszyny oraz warunków zewnętrznych. 

i. Podczas aplikacji upewnij się, że temperatura 1,4SIGHT® pozostaje powyżej 5°C. 

Chroń rury i rurki wokół maszyny do zamgławiania, aby 1,4SIGHT® mógł 

swobodnie przepływać. W niskich temperaturach zewnętrznych (<5°C) 1,4SIGHT® 

może zamarznąć i spowodować zatkanie przewodów zamgławiacza. 

j. Kontynuacja delikatnej wewnętrznej recyrkulacji mgły 1,4SIGHT® w trakcie i przez 

okres (do 12 godzin) po aplikacji pomoże w dystrybucji 1,4SIGHT® w przechowalni 

i późniejszym wchłanianiu przez ziemniaki. 

k. W razie potrzeby chłodzenie można uruchomić 24 godziny po aplikacji, aby 

utrzymać temperaturę bulw. 

l. Przywróć przechowalnię do normalnego trybu kontroli w 24 do 48 godzin po 

aplikacji (chłodnie włączone i wietrzenie ze schładzaniem możliwe). 

m. W dobrze zamkniętych chłodniach można zmniejszyć aplikowane dawki, 

utrzymując skuteczność, a także zmniejszając potencjał nasycenia atmosfery 

przechowalni. 

 

10. Aplikacje 1,4SIGHT®. w PRZECHOWALNIACH PRZETWÓRNI 

(chłodzenie z wymianą powietrza z otoczenia i/lub klimatyzacja) 

a. Kontrola względnej wilgotności (jeśli występuje): wyłącz do 24 godzin przed 

aplikacją, aby upewnić się, że elementy konstrukcyjne są suche. 

b. Wyłącz klimatyzator (jeżeli jest), zamknij zewnętrzne żaluzje i uruchom 

wewnętrzną recyrkulację przed aplikacją, aby zminimalizować różnice temperatury 

bulw, elementów konstrukcyjnych, a tym samym zmniejszyć ryzyko kondensacji 

1,4SIGHT®. 

c. Upewnij się, że na elementach chłodnicy nie ma lodu ani wilgoci. 
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d. Przed rozpoczęciem aplikacji przełącz wentylatory tak, aby działały na 

wewnętrznej recyrkulacji przy wykorzystaniu 25-30% ich pełnej wydajności. 

Pomoże to rozprzestrzenić 1,4SIGHT® z miejsca wprowadzenia do przechowalni 

podczas aplikacji. 

e. Rozgrzej aplikator i wylot rury zamgławiacza na zewnątrz przechowalni przez 5-

10 minut. 

f. Zamgławiaj, dawką odpowiednią dla przechowalni, gdy wewnętrzne wentylatory 

recyrkulacyjne pracują ze zmniejszoną prędkością i utrzymuj stałą temperaturę 

mgły, upewniając się, że produkt jest stosowany jako „sucha mgła” i nie kapie z 

końca rury aplikacyjnej. 

g. Podczas aplikacji upewnij się, że temperatura 1,4SIGHT® pozostaje powyżej 5°C. 

Chroń rury i rurki wokół maszyny do zamgławiania, aby 1,4SIGHT® mógł 

swobodnie przepływać. W niskich temperaturach zewnętrznych (<5°C) 1,4SIGHT® 

może zamarznąć i spowodować zatkanie przewodów zamgławiacza. 

h. Unikaj nasycenia atmosfery w przechowalni, aby zmniejszyć ryzyko kondensacji 

1,4SIGHT®. Można to osiągnąć poprzez zmniejszenie natężenia przepływu 

substancji chemicznej (zmniejszenie prędkości pompy podającej produkt lub 

zastosowanie mniejszej dyszy), zwiększenie temperatury aplikacji, zastosowanie 

na otwartej przestrzeni magazynu i zapewnienie dobrego przepływu powietrza w 

całym magazynie. 

i. Kontynuacja delikatnej wewnętrznej recyrkulacji mgły 1,4SIGHT® przed, podczas 

i przez okres do 30 minut po aplikacji, pomoże odparować i rozprowadzić 

1,4SIGHT® oraz polepszy jego wchłonięcie przez ziemniaki. 

j. 24-48 godzin po aplikacji przywróć wentylację w przechowalni do normalnego 

trybu sterowania (chłodnie włączone i wietrzenie ze schładzaniem możliwe). Na 

przykład, traktując wrażliwą odmianę przetwórczą za pomocą zamgławiacza 

benzynowo gazowego, rozważ 24 godzinną przerwę w wentylacji, aby zmniejszyć 

ryzyko akumulacji cukru z powodu reakcji ziemniaków na gazy spalinowe. Jeśli 

używasz aplikatorów elektrycznych, które nie wytwarzają gazów spalinowych,  

wówczas 48 godzin  nie powinno stanowić problemu. 
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11. Zasady dobrych aplikacji 1,4SIGHT® 

 

• Upewnij się, że 1,4SIGHT® jest stosowany jako „sucha mgła”, bez kapania z 

zamgławiacza, aby poprawić jego rozprzestrzenianie się 

• Sprawdzaj i konserwuj urządzenia do zamgławiania/dysze w regularnych 

odstępach czasu pomiędzy aplikacjami 

• Magazyny powinny być zapełnione do zaprojektowanej pojemności, aby 

zapewnić efektywne wykorzystanie produktu. 

• W celu zwiększenia skuteczności i wydajności ziemniaki powinny być suche i 

możliwie wolne od gleby. 

• Preferowane jest stosowanie aplikatorów termicznych, aby pomóc w 

odparowaniu 1,4 SIGHT® w przechowalni 

• Uruchom sprzęt do zamgławiania przed użyciem, aby upewnić się, że 

wszystkie części są rozgrzane i działają zgodnie z wymaganiami 

• Upewnij się, że na ziemniakach nie ma kropelek ani kondensacji płynu, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie ich skórki 
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12. Sugerowane zastosowania 

• Pierwsza aplikacja 

o Pierwszą aplikację można wykonać wkrótce po załadowaniu ziemniaków 

do przechowalni, kiedy bulwy są suche (minimalna wilgotność na ich 

powierzchni).  

o Wczesne zastosowania w przechowalniach komercyjnych nie wykazały 

negatywnego wpływu na leczenie i gojenie się ran oraz pomagają 

zmniejszyć tempo oddychania bulw z korzyścią w postaci zmniejszenia 

utraty wagi i utrzymania turgoru bulw 

 

• Powtarzanie aplikacji 

o Drugą i kolejną aplikację można wykonać, gdy oczka ziemniaka zaczną 

się otwierać. Na etapie „otwierającego się oczka” i „widocznego oczka” 

(patrz zdjęcia poniżej). 

o W przechowalniach z wieloma odmianami uważnie monitoruj każdą 

odmianę i zacznij od pierwszej, najszybciej kiełkującej 

 

• Dawki aplikowanego 1,4SIGHT® 

o Sugerowane programy 1,4SIGHT® (ml/t) jako punkt początkowy. 

 

Typ 
przechowalni 

Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Czer Lip Sie 

Klimatyzacja 10-15  10-15  10-15  10-15  

Naturalna 15-20 10-20 10-15 10-20 15-20  

Dawki można odpowiednio optymalizować przy regularnej i dokładnej kontroli bulw w 
przechowalni, aby zapewnić najbardziej efektywne i wydajne stosowanie 1,4SIGHT® w 
celu spełnienia wymagań przechowalniczych. 
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Uśpienie 
Otwierające się 

oczka 
Widoczny kiełek Kiełkowanie 

    
Kolor skórki jest taki 
sam na całej bulwie 

Jaśniejszy kolor 
oczka, ślad wzrostu,   
małe zerkanie kiełka 

Oczka jaśniejsze,  
wyłania się kiełek 
(tzw. zerknięcie), > 1 
mm 

Oczka są jaśniejsze, 
wyraźnie widać 
kiełek 

 
 

13. Inne rośliny (płody rolne) - zanieczyszczenie krzyżowe 

 

• W odniesieniu do pozostałości na innych roślinach: nie możemy zagwarantować, 

że nie dojdzie do zanieczyszczenia krzyżowego kolejnych roślin (płodów 

rolnych) przechowywanych w tych samych przechowalniach lub skrzyniach 

poddanych działaniu 1,4SIGHT®. 

• Ze względu na lotny charakter 1,4SIGHT®, płody rolne w sąsiednich 

przechowalniach mogą również być narażone na zanieczyszczenie krzyżowe.  

• 1,4SIGHT® jest produktem lotnym, a zwiększona wentylacja pomoże usunąć 

pozostałości z elementów konstrukcyjnych przechowalni, urządzeń 

wentylacyjnych i skrzyń, szczególnie w ciepłych miesiącach letnich. 

• 1,4SIGHT® nie ma dopuszczenia do innych upraw, obowiązują pozostałości 

poniżej 0,01 mg / kg (LOQ) 

 

Ryzyko zanieczyszczenia podczas kolejnego przechowywania jest znacznie 

zmniejszone w porównaniu z CIPC. 
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14. Karencja po ostatnim zabiegu gazowania ziemniaków w 

przechowalni 

Obecnie ziemniaki można usunąć z przechowalni co najmniej 30 dni po zabiegu. 
 
DormFresh Ltd. będzie kontynuował prace nad zmniejszeniem tego okresu, aż do 

momentu kiedy  będą one dostępne i ogłoszone. Uzyskanie skrócenia okresu jaki 

należy odczekać po ostatnim zabiegu do usunięcia ziemniaków z przechowalni 

zapewni większy poziom elastyczności w zarządzaniu przechowalnią, szczególnie dla 

tych osób zarządzających, które mogą być zmuszone do usunięcia ziemniaków z 

przechowalni w krótkim czasie. 

 

15. Konstrukcja przechowalni, czujniki, światła i kable 

Jeśli 1,4SIGHT® wejdzie w kontakt z niektórymi tworzywami sztucznymi, może dojść 

do ich uszkodzenia. Może się to zdarzyć, jeśli stosowany 1,4SIGHT® kondensuje się 

na plastiku (odsłonięte lub zimne powierzchnie) lub kapie bezpośrednio na plastikową 

powierzchnię w postaci kropelek wynikających ze złej techniki aplikacji. 

 

Efekty te można wyeliminować, jeśli podczas procesu aplikacji zostaną podjęte 

odpowiednie kroki. 

 

Zastosowanie 1,4SIGHT® jako „suchej mgły”, zapewnienie wyeliminowania wahań 

temperatury w całej przechowalni i odpowiedniego ruchu powietrza podczas aplikacji 

zmniejszy ryzyko kondensacji 1,4SIGHT®, a tym samym ryzyko uszkodzenia. 

 

16.  Fitotoksyczność 

Podobnie jak w przypadku elementów konstrukcyjnych, kondensacja lub kapanie 

1,4SIGHT® na ziemniaki może spowodować uszkodzenia fitotoksyczne. Ponownie, 

szkód tych można uniknąć, stosując odpowiednie techniki aplikacji. 
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Załącznik 1: Analiza wielkości cząstek (dzięki uprzejmości firmy 

Frans Veugen) 

 

Veugen Synofog 1H (Elektryczny aplikator termiczny) 
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Pulsfog k10 (Spalinowy aplikator termiczny) 
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Veugen Potato fog (Aplikator zimnej mgły) 

 

 


