Twoje korzyści ze stosowania
1,4SIGHT®
• Skuteczne, wolne od CIPC, zahamowanie

Profesjonalne narzędzia do
ochrony ziemniaków firmy
Belchim Crop Protection

rozwoju kiełków dzięki aktywnemu
przedłużaniu okresu spoczynku
• Silna redukcja punktów wzajemnego nacisku
bulw dzięki bardziej
stabilnemu ciśnieniu w ich komórkach
• Brak negatywnego wpływu na gojenie ran i
dojrzewanie w magazynie
• Brak wpływu na kolor smażenia
• Zdrowsze bulwy
• Brak pozostałości w przechowalniach

Mechanizm działania
1,4SIGHT® to nowy środek hamujący kiełkowanie bulw, który naturalnie występuje w bulwach
1,4SIGHT® działa “od wewnątrz” nie dopuszczając do kiełkowania
1,4SIGHT® hamuje kiełkowanie poprzez dostarczanie hormonu uśpienia i w ten sposób zapobiega
przemianom skrobi w cukry, co jest naturalnym procesem podczas kiełkowania

Cechy produktu 1,4SIGHT®
Uprawa: ziemniaki w trakcie przechowywania
Substancja biologicznie czynna: 1,4 DMN (1,4-dimetylonaftalen) 980 g/kg
Formulacja: środek do zamgławiania
Opakowanie: 10 litrów
Cel użycia: hamowanie kiełkowania
Dopuszczalna maksymalna dawka w trakcie przechowywania: 120 ml/t
Dopuszczalna ilość zabiegów: do 6 zabiegów z maksymalną jednorazową dawką 20 ml/t
Odległość między zabiegami: 4 – 6 tygodni
Karencja: 30 dni

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.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI DORADCAMI
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 Przedstawiciel Techniczny 881 031 570 michal.bartnicki@belchim.com

Potato leaflet_ID715.indd 1

Polska Południowa
Nicol Kałuża Przedstawiciel Techniczny 666 972 570 nicol.kaluza@belchim.com
Wojciech Woźniak Przedstawiciel Techniczny 660 030 893 wojciech.wozniak@belchim.com
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Polska Wschodnia
Iga Gasparska Przedstawiciel Techniczny 692 468 641 iga.gasparska@belchim.com
Bartosz Pytkowski Regionalny Kierownik Sprzedaży 606 284 725 bartosz.pytkowski@belchim.com
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Moncut 460 SC – płynna zaprawa zawierająca flutolanil, przeznaczona do ochrony bulw
ziemniaków przed rizoktoniozą; wykazuje działanie lokalnie systemiczne, działa leczniczo i
zapobiegawczo; charakteryzuje się długim działaniem dzięki czemu można zaprawiać bulwy na
długo przed wysadzeniem; po wysadzeniu ziemniaków nie obniża szybkości i siły wschodów.
Stosowanie przed sadzeniem (na stołach rolkowych z użyciem technologii Mafex) lub podczas
sadzenia na sadzarkach. Zalecana dawka 0,2 lt/1 tonę sadzeniaka.
Proman 500 SC – preparat chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego zawierający
metobromuron; pobierany jest przez korzenie i liście chwastów, najlepiej działa na chwasty
od fazy ich kiełkowania do fazy rozety; szerokie spektrum zwalczanych chwastów jedno- i
dwuliściennych przy nawet niezbyt dużej wilgotności gleby; bezpieczne stosowanie we wszystkich
odmianach ziemniaków; świetnie nadaje się do mieszanin z innymi herbicydami. Zarejestrowana
dawka 3-4 lt/ha (polecana 2 lt/ha + partner).
Roxy 800 SC – herbicyd zawierający prosulfokarb w formie koncentratu zawiesinowego, do
zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych, do stosowania po posadzeniu, do wschodów
ziemniaków; znakomity partner do mieszanin z innymi herbicydami, np. Promanem.
Kunshi 625 WG – fungicyd w formie granulatu, zawierający dwie substancje aktywne: fluazynam
działający kontaktowo i zapobiegawczo oraz cymoksanil wykazujący działanie wgłębne i
lecznicze; przeznaczony do ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaka. Chroni zapobiegawczo
i zwalcza infekcje utajone, chroni również przed wtórnymi infekcjami poprzez niszczenie
zarodników pływkowych. Zalecana dawka 0,4 – 0,5 kg/ha.
Valis M 66 WG – fungicyd w formie granulatu, o działaniu wgłębno-kontaktowym, zawierającym
walifenalat, działający wgłębnie, z uniwersalnym mankozebem; chroni ziemniaki przed zarazą
ziemniaka; w krótkim czasie po zabiegu jest wchłaniany do tkanek liści (30 minut), zapewniając
ochronę przed potencjalną infekcją; substancja posiada zdolność do transportu na dolną stronę
blaszek liściowych, gdzie uniemożliwia patogenom wytworzenie nowych zarodników; chroni
również nowe przyrosty. Zalecana dawka 2-2,5 kg/ha.

Altima 500 SC
Altima 500 SC

Altima 500 SC – fungicyd zawierający fluazynam, działający zapobiegawczo, kontaktowo
na zarazę ziemniaka, niedopuszczając do kiełkowania zarodników, a także niszcząc zarodniki
pływkowe. Zalecana dawka: 0,5 lt/ha.

Ranman Top 160 SC – innowacyjny fungicyd o działaniu kontaktowym, zawierający cyjazofamid
+ adiuwant krzemoorganiczny; przeznaczony do ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaka;
stosowany przed wystąpieniem objawów choroby zapewnia długotrwały efekt ochrony;
zawartość specyficznego adiuwanta pozwala na perfekcyjne pokrycie liści, a także ochronę
nowych przyrostów ziemniaka. Zalecana dawka: 0,5 lt/ha.
Drum 45 WG – fungicyd zawierający cymoksanil przeznaczony do zastosowań interwencyjnych, w
roślinie działa wgłębnie; zapewnia swobodę w tworzeniu indywidualnych programów ochrony;
praktyczna, granulowana formulacja to łatwość odmierzania dawki i brak pylenia.

®

Narita 250 SC – fungicyd o działaniu leczniczym i zapobiegawczym w zwalczaniu alternariozy,
zawierający difenokonazol; zwalcza obydwie formy grzybów powodujących chorobę wykazując
się niezwykle długim czasem działania – nawet do 14 dni ! Zalecana dawka: 0,5 lt/ha.
Proxanil 450 SC – środek grzybobójczy o działaniu systemiczno-wgłębnym, przeznaczony
do ochrony ziemniaka przed zarazą; jest odpowiednio dobraną kompozycją sprawdzonych
substancji aktywnych: propamokarbu oraz cymoksanilu, co pozwala na zastosowanie środka
zarówno interwencyjnie jak i zapobiegawczo. Zalecana dawka: 2,5 lt/ha.
Inter Optimum 72,5 WP – interwencyjno-zapobiegawczy preparat zawierający dwie substancje
aktywne: cymoksanil i mankozeb; zapewnia wysoki poziom skuteczności działania leczniczego;
wykazuje dobrą odporność na zmywanie; jest skuteczny w zwalczaniu zarazy na liściach i łodygach
ziemniaka; może być stosowany w czasie całego sezonu wegetacyjnego.
Teppeki 50 WG – środek owadobójczy, zawierający flonikamid; zwalcza tylko mszyce; w roślinach
ziemniaka działa systemicznie i translaminarnie (substancja jest transportowana z wierzchniej
warstwy liścia na jego spodnią część). Szczególnie polecany do ochrony sadzeniaków. Zalecana
dawka 0,14-0,16 kg/ha.
1,4 SIGHT – naturalnie występujący w bulwach hormon uśpienia, zapobiega kiełkowaniu bulw
poprzez przedłużenie okresu spoczynku. Do stosowania w przechowalniach. Dawka 20 ml/tonę;
do 6 zabiegów w okresie przechowywania. Indywidualna dawka zależy od odmiany, systemu
przechowywania i koniecznego czasu przechowywania.

Proponowane programy ochrony
Zaprawianie sadzeniaków
Moncut 460 SC – 0,2 l/tonę sadzeniaków

Ochrona herbicydowa
Proman 500 SC – 2 do 2,5 l/ha + partner
+ Roxy 800 EC (prosulfokarb) – 3l/ha
+ chlomazon (480 EC) – 0,15 l/ha
+ chlomazon (480 EC) + flurochloridon – 0,15 l/ha + 1 l/ha
+ chlomazon (480 EC) + metrybuzyna - 0,15 l/ha + 0,4 kg/ha
+ pendimetalina + flurochloridon – 2 l/ha + 1 l/ha
+ aclonifen (600 EC) - od 1,5 do 2 l/ha

Ochrona fungicydowa
Program dla odmian bardzo wczesnych, uprawianych pod osłonami (ziemniak jadalny)
1. Kunshi
0,5 kg/ha
2. Valis M/Emendo M
2 – 2,5 kg/ha
Program średnio intensywny (ziemniak jadalny i skrobiowy, odmiany wczesne)
1. Kunshi
0,5 kg/ha
2. Valis M/Emendo M
2 – 2,5 kg/ha
3. Proxanil + Narita
2 l/ha + 0,5 l/ha
4. Inter Optimum/Profilux
2 kg/ha
5. Ranman Top
0,5 l/ha
Program intensywny (ziemniak jadalny i na przetwórstwo)
1. Proxanil + Altima
lub + mankozeb
2. Valis M/Emendo M
3. Kunshi + Narita

2 l/ha + 0,4 l/ha
2 l/ha + 2 kg/ha
2 – 2,5 kg/ha
0,5 kg + 0,5 l/ha

4. Proxanil + Altima
lub + mankozeb
5. Ranman Top + Narita
6. Inter Optimum/Profilux
7. Kunshi + Narita
8. Ranman Top

2 l/ha + 0,4 l/ha
2 l/ha + 2 kg/ha
0,5 l/ha + 0,5 l/ha
2 kg/ha
0,5 kg + 0,5 l/ha
0,5 l/ha

Przeciwdziałanie kiełkowaniu bulw w przechowalniach
1,4SIGHT - maksymalna, całkowita dawka w trakcie przechowywania - 120 ml/tonę
- pojedyncza, maksymalna dawka w trakcie przechowywania - 20 ml/tonę
W celu stworzenia optymalnych programów ochrony ziemniaków, uwzględniających
zmienność warunków pogodowych i wrażliwości odmian, skontaktuj się z doradcą Belchim
Zalecenia z praktyki dla praktyków !
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