
Naturalnie uśpione ziemniaki

P R Z E W O D N I K  T E C H N I C Z N Y

Ziemniaki
1,4SIGHT® można stosować wkrótce po zapełnieniu przecho-

walni. W celu poprawy wydajności i skuteczności, bulwy ziem-

niaka powinny być suche (minimalna wilgotność powierzch-

niowa) i najlepiej, jeżeli będą wolne od ziemi. Zabieg nie ma 

wpływu na gojenie się ran.

Przechowywanie i wentylacja
1,4SIGHT® jest produktem bardzo lotnym i dlatego należy go 

stosować w szczelnych przechowalniach. Wtedy skuteczność 

działania jest największa. Nieszczelne przechowalnie są

trudniejsze do zamgławiania i mogą wymagać wyższych da-

wek produktu lub krótszych odstępów pomiędzy zabiegami.

Wydajność może zostać poprawiona przez unikanie niepo-

trzebnej/nadmiernej wentylacji zewnętrznej. Wentylację od-

świeżającą warto wykonać tuż przed zabiegiem zamgławiania.

Przed użyciem 1.4SIGHT® upewnij się, że temperatura zewe-

wnętrznego powietrza chłodzącego przechowalnię lub tem-

peratura chłodzenia (jeśli klimatyzacja dostępna) i temperatura 

wewnątrz przechowalni są podobne. Zapobiega to kondensacji 

mgły 1.4SIGHT® w przechowalni (skraplaniu się mgły). Skropliny 

mogą spowodować uszkodzenie ziemniaków, plastiku lub in-

nych powierzchni izolacyjnych.

Ustawienie maszyny
Podczas zamgławiania wydajność wentylatora powinna zostać 

zmniejszona do około 30-50%, aby zapewnić efektywne wy-

korzystanie produktu, przechowalnia powinna być wypełnio-

na w jak największym stopniu. Równa powierzchnia pryzmy, 

bez uskoków wspiera równomierną wentylację przechowalni 

i dystrybucję produktu. Po aplikacji należy utrzymać wewętrz-

ną cyrkulację powietrza przez 10-30 minut. Następnie należy 

wyłączyć całą wentylację i utrzymać przechowalnię zamkniętą 

przez 24 - 48 godzin (w tym czasie możliwy wewnętrzny tryb 

recyrkulacji).

Sprzęt do zamgławiania
1.4SIGHT® może być stosowany z obecnie dostępnymi zamgła-

wiaczami termicznymi: wykorzystującymi silniki spalinowe 

(Swing-Fog, Pulse-Fog, Igeba…) lub zamgławiaczami elektrycz-

nymi (Synofog, Electro-Fog). Koniecznym jest zapewnienie 

stosowania 1.4SIGHT® jako suchej mgły. Jest to możliwe do 

uzyskania przy odpowiednio dostosowanej prędkości aplikacji i 

wielkości dyszy 0,8 - 1,0 mm

Zaleca się regularne przeglądanie i pielęgnację zamgławiaczy.

Aplikacja
Pierwsza aplikacja

Krótko po zapełnieniu przechowali i wysuszeniu

bulw ziemniaków (minimalna wilgotność powierzchni

skórki). Stosując po aplikacji bardzo silną wentylację  

zewnętrzną, np. gdy do przechowalni trafiły bardzo ciepłe  

bulwy, ograniczymy skuteczność działania produktu.

Kolejne aplikacje

W zależności od potrzeby, można wykonać 5 kolejnych aplika-

cji dawką 10-20 ml. Maksymalnie w sezonie można zastosować 

łącznie 120 ml produktu.

Druga i kolejne aplikacje powinny być zrobione, gdy ziemniaki 

zaczną otwierać oczka (rozjaśnienie skórki wokół miejsca kieł-

kowania - optymalny moment) lub gdy ziemniaki zaczynają 

kiełkować (widoczny biały punkt, kiełek). Stadia te pokazane są 

poniżej na zdjęciach.

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

Źródło: DormFresh

Najlepszy moment do aplikacji.



Produkt
1,4SIGHT® krystalizuje w  temperaturze 5°C, dlatego przechowywanie i transport musi odbywać 

się powyżej tej temperatury. W razie potrzeby, podczas aplikacji od zewnątrz przechowalni, należy 

zaizolować termicznie pojemnik z produktem 1.4SIGHT®, aby nie doszło do jego krystalizacji  

w pojemniku lub przewodach aplikatora.

Sugerowane programy stosowania 1,4SIGHT® (ml/t)

Zasady postępowania

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.

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

Klimatyzacja 15-20 10-15 10-15 10-15

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

Przed 
aplikacją

minimum
24 godziny

Wyłącz kontrolę wilgotności (jeśli występuje), aby zapewnić suche powierzchnie

około 12 
godzin

Wyłącz chłodzenie i zamknij klapy wlotu powietrza zewnętrznego. Pozwól, aby wewnętrzne 
powietrze obiegowe działało przez maksymalnie 6 godzin przed użyciem w celu zapewnienia 
kompensacji temperaturowej powierzchni

1 godzina Przełącz wentylator na wydajność 30-50%, aby uzyskać cyrkulację wewnętrzną

5-10 minut Rozgrzej zamgławiacz przed przechowalnią

Aplikacja

Wybierz punkt wlotowy, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca przed wylotem końcówki zamgławiacza.

Unikaj kondensacji, utrzymuj pracę wentylatora na poziomie 30-50% wydajności, 
Zastosuj odpowiednią dawkę,
Umieść wylot rury aplikatora ponad pryzmą na takiej wysokości, aby strumień suchej mgły nie był skierowany 
bezpośrednio na ziemniaki

Utrzymuj stałą temperaturę mgły i inne parametry zabiegu, aby zapobiec kapaniu produktu z rury zamgławiacza

Po aplikacji

po około 30 
minutach

Wyłącz wentylację

po około 24 – 
48 godzinach

Fazowe wewnętrzne cyrkulowanie powietrza (także chłodzenie) jest znów możliwe; 
Pozostaw wentylację zewnętrzną wyłączoną

po 48 
godzinach

Wróć do normalnej kontroli i sterowania,
W tym czasie nadal nie zaleca się wentylacji powietrzem zewnętrznym

Przestrzenne, hermetyczne oddzielenie różnych komór i przechowywanych odmian jest bardzo ważne ze
względu na dużą lotność składnika aktywnego, należy to mieć również na uwadze, aby zapobiec zanieczyszczeniu
krzyżowemu innych płodów rolnych lub odmian (np. przeznaczonych na sadzeniaki).  
Folia nie jest barierą dla produktu

Zarządzanie zasobami ziemniaków w przechowalni należy ustawić na okres oczekiwania wynoszący obecnie
30 dni od zamgławiania (okres karencji), czyli do momentu możliwości dalszego wykorzystania 
przechowywanych ziemniaków

www.belchim.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie 
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Polska Północna
Paweł Tutlewski Przedstawiciel Techniczny 692 673 001 pawel.tutlewski@belchim.com
Tomasz Sałek Przedstawiciel Techniczny 600 340 385 tomasz.salek@belchim.com
Piotr Ptasiewicz Przedstawiciel Techniczny 606 746 745 piotr.ptasiewicz@belchim.com

Polska Zachodnia
Karolina Dziubek Przedstawiciel Techniczny 784 279 261 karolina.dziubek@belchim.com
Michał Bartnicki Ekspert Działu Rozwoju 881 031 570 michal.bartnicki@belchim.com

Polska Południowa
Nicol Kałuża Przedstawiciel Techniczny 666 972 570 nicol.kaluza@belchim.com

Polska Wschodnia
Iga Gasparska  Przedstawiciel Techniczny 692 468 641 iga.gasparska@belchim.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:


