
BOX LABEL 

1,4SIGHT® 
Augu augšanas regulators 

Augu augšanas regulators kartupeļu miera perioda pagarināšanai un asnu veidošanās 
novēršanai. 
 

Darbīgā viela: 1,4-dimetilnaftalīns 993,7 g/l 
Preparatīvā forma: koncentrāts izsmidzināšanai  
Iepakojums: 2 x 10 l 
Reģistrācijas Nr.: 0738 
Reģistrācijas klase: 2 
 

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma 
Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma 
 

 
BRIESMAS 
 
H302 Kaitīgs, ja norij. 
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. 
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
EUH401  Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas 

pamācību. 
 

P260 Neieelpot tvaikus/ izgarojumus/ smidzinājumu. 
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus 
P284 Izmantot gāzmasku. 
P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. 
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.  

P301 + P330 +  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. 
P331 + P310  Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. 

P305 + P351 +  SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 
P338 kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. 

P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību 
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. 
P501 Atbrīvoties no tvertnes/ satura, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības.  
SP 1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt 

smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no 
piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. 

 

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glabāšanas dienestam, tālrunis 112 
 

Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. 
Uzglabāšanas temperatūra no +5°C līdz +28°C. 
Derīguma termiņš: 4 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.  
 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: DormFresh Ltd., Algo Business Center Glenearn 
Road, Perth PH2 0NJ Skotija, Apvienotā Karaliste. 
Importētājs SIA Orkla Latvija, Miera iela 22, Rīga, LV-1001, Latvija. 
 

® = reģistrēta preču zīme 1,4GROUP, Inc.  



CONTAINER LABEL 

1,4SIGHT® 
Augu augšanas regulators 

Augu augšanas regulators kartupeļu miera perioda pagarināšanai un asnu veidošanās 
novēršanai.  
 

Darbīgā viela: 1,4-dimetilnaftalīns 993,7 g/l 
Preparatīvā forma: koncentrāts izsmidzināšanai  
Iepakojums: 10 l 
Reģistrācijas Nr.: 0738 
Reģistrācijas klase: 2 
 

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma 
Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma 
 

 
BRIESMAS 
H302 Kaitīgs, ja norij. 
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. 
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
EUH401  Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas 

pamācību. 
 

P260 Neieelpot tvaikus/ izgarojumus/ smidzinājumu. 
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus 
P284 Izmantot gāzmasku. 
P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. 
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.  

P301 + P330 +  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. 
P331 + P310  Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. 

P305 + P351 +  SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 
P338 kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. 

P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību 
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. 
P501 Atbrīvoties no tvertnes/ satura, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības.  
SP 1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt 

smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no 
piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. 

 
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112 
 

Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā, tumšā un labi vēdināmā 
noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no +5°C līdz +28°C. 
Derīguma termiņš: 4 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālajā iepakojumā.  
 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: DormFresh Ltd., Algo Business Center Glenearn 
Road, Perth PH2 0NJ Skotija, Apvienotā Karaliste. 
Importētājs: SIA Orkla Latvija, Miera iela 22, Rīga, LV-1001, Latvija. 
 
® = reģistrēta preču zīme 1,4GROUP, Inc.  



Pirmā palīdzība 
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens 

strūklā ar ziepēm 15 minūtes. 
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša 

ūdens strūklā 15 minūtes. Konsultēties ar acu ārstu. 
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēma, nekavējoties izskalot muti un 

izdzert 200 ml ūdens. Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību. 
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēma, nogādāt cietušo svaigā gaisā. 

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu 
aizsardzības līdzekļa marķējumu. 

Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana, specifisks antidots nav zināms.  

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67 042 473. 

Drošības prasības un personāla drošība 
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, 
darbojoties ar vielu. 
Strādājot preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, respiratoru, 
aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus gumijas apavus. Izvairieties no preparāta 
nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un 
nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi 
jānotīra – jāmazgā. 
 
Vispārīgā informācija 
1,4SIGHT® ir augu augšanas regulators kartupeļu miera perioda pagarināšanai un asnu 

veidošanās novēršanai. 

Lietošanas laiks un devas 

Lietošana: 1,4SIGHT® drīkst lietot TIKAI karstai vai aukstai izsmidzināšanai ar speciāla 

smidzināšanas aparāta palīdzību, kas ļauj precīzi kontrolēt un regulēt caurlaides spēju 

lietošanas laikā. Pēc apstrādāšanas noliktavas telpām jābūt slēgtām 24-48 stundas.  

Lietošanas laiks: 1,4SIGHT® var lietot jebkurā laikā pēc kartupeļu ievietošanas noliktavas 

telpās, kad kartupeļi ir sausi. Ideālais apstrādes laiks: pirms asnu veidošanās. Apstrāde 

iespējama pirms, brūču dziedēšanas laikā vai pēc tā.  

 

Apstrādājamie 

kultūraugi 

Preparāta 

deva  

l/t 

Apstrādes laiks, norādījumi, 

piezīmes  

Nogaidī-

šanas laiks, 

dienās 

Maksimā-lais 

apstrāžu 

skaits sezonā 

Kartupeļi (pārtikai, 

pārstrādei)  

0.02 Izmiglot ar speciālu iekārtu tieši 

kartupeļu glabāšanas telpā, pēc 

kartupeļu iepildīšanas glabātuvē, 

ar intervālu 28-42 dienas, pirms 

asnu parādīšanās kartupeļu 

bumbuļiem 

30 6 

Piezīmes. 
Nedrīkst lietot sēklai paredzētajiem kartupeļiem.  
Maksimālais apstrādājamo kartupeļu daudzums noliktavā 2000 tonnas 

  



Lietošanas iekārtas 

1. 1,4SIGHT® drīkst lietot TIKAI ar speciāla izsmidzināšanas aparāta palīdzību, kas ļauj 

precīzi kontrolēt un regulēt caurlaides spēju lietošanas laikā. Izsmidzināšanas aparāta un 

sprauslu pārbaudi un tehnisko apkopi veiciet regulāri. 

2. Sagatavojiet un lietojiet izsmidzināšanas iekārtu ārpus noliktavas telpām.  

3. Ja iespējams, izvietojiet izsmidzināšanas iekārtas izeju tieši noliktavas telpā vai caur 

izsmidzināšanas portu. Ja starp izsmidzināšanas iekārtu un noliktavas telpu tiek likta šļūtene, 

ierobežojiet tās garumu līdz nepieciešamajam minimumam un nostipriniet to tā, lai tā 

nekustētos izsmidzināšanas laikā. Parasti tā tiek likta līdz tuvākajam ventilatoram, bet tas var 

atšķirties atkarībā no izsmidzināšanas porta izvietošanas un individuālajām noliktavas 

telpām.  

4. Veiciet piemērotus piesardzības pasākumus, lai nepieļautu produkta kondensēšanos un 

pilēšanu no iekārtas uz kartupeļiem.  

Noliktavas telpu sagatavošana un apstrāde  

1. Pirms apstrādes pārliecinieties, ka apstrādājamās telpās nav ne cilvēku, ne dzīvnieku.  

2. Lai novērstu produkta aizplūšanu, pirms lietošanas pārliecinieties, ka visas durvis, kanāli 

un atveres ir hermētiski aizvērtas. 

3. Lai nodrošinātu produkta efektīvu lietošanu, noliktavas telpas jāpiepilda atbilstoši to 

paredzētajam tilpumam.  

4. Kartupeļiem, kas paredzēti uzglabāšanai, jābūt nobriedušiem un bez slimību pazīmēm.  

5. Lai uzlabotu produkta iedarbību un efektivitāti, kartupeļiem jābūt sausiem (minimālais 

virsmas mitrums) un pēc iespējas tīriem no augsnes. Šādi apstākļi nodrošinās darbīgās 

vielas optimālo iesūkšanos kartupeļos.  

6. Apstrāde ar 1,4SIGHT iespējama pirms, brūču dziedēšanas laikā vai pēc tā. 

7. Pirms 1,4SIGHT® lietošanas pārliecinieties, ka gaisam noliktavas telpā, dzesēšanas 

iekārtai (ja tāda tiek izmantota) un noliktavas materiāliem ir aptuveni vienāda temperatūra. 

Tas palīdzēs novērst 1,4SIGHT® kondensāta veidošanos noliktavas telpā, kas varētu izraisīt 

kartupeļu un materiālu bojāšanos. 

8. Ja pieejams, izsmidzināšanas laikā izmantojiet gaisa recirkulāciju noliktavā ar samazinātu 

gaisa ātrumu, tas palīdzēs produkta vienmērīgu izkliedi. Visefektīvākais ceļš, kā to var 

nodrošināt, ir regulējamu ventilatoru izmantošana. 

9. Pārliecinieties, ka 1,4SIGHT® tiek izsmidzināts sausas miglas veidā, lai nodrošinātu 

produkta vienmērīgu iztvaikošanu un izplatīšanos. Tas samazinās kondensēšanās risku.  

10. Pēc 1,4SIGHT® lietošanas atstājiet noliktavas ventilatorus ieslēgtus vēl 10-30 minūtes, 

tas nodrošinās vienmērīgu produkta izplatīšanos.  

11. Pēc apstrādes veikšanas 24-48 stundas noliktavas telpām jāpaliek slēgtām. Šādā veidā 

tiek nodrošināta tvaika maksimālā iesūkšanās kartupeļos. Palīdz arī automātiska iekšēja 

gaisa cirkulācijas sistēma, kas darbojas ar samazinātu ātrumu (bez dzesēšanas) vismaz 24 

stundas.  

12. Veiciet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nepieļautu pēc apstrādes 

pabeigšanas piekļuvi telpām (24-48 stundu laikā). 



13. Ar 1,4SIGHT® apstrādātajās telpās drīkst ienākt tikai pēc 24-48 stundām pēc apstrādes 
ar nosacījumu, ka telpas tika vēdinātas ar ārējo gaisu vismaz 30 minūtes. Šajā gadījumā nav 
obligāti jāizmanto individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL). 
 

Sīkāku informāciju skatiet DormFresh tehniskajā instrukcijā (ar augstāk norādīto QR kodu vai 

https://www.dormfresh.co.uk/products/technical-manual/) vai konsultējieties ar izplatītāju.  

 

Kā nepieļaut ar apstrādi nesaistīto produktu piesārņojumu? 

Lietošanas laikā. 1,4SIGHT® ir gaistošs produkts. Nepieļaujiet gaisa pārvietošanos no 

apstrādāto noliktavu telpām uz neapstrādāto noliktavu telpām, kurās tiek uzglabāti sēklas 

kartupeļi, sēklas, bumbuļi vai citi augi, jo tas var novest pie nevēlama piesārņojuma.  

Pēc lietošanas. Nevēlams piesārņojums varētu veidoties arī gadījumos, kad neapstrādāti 

kartupeļi, sēklas kartupeļi, sēklas, bumbuļi vai citi augi tiek uzglabāti blakus kartupeļiem, 

kastēm vai noliktavas telpām, kas iepriekš tika apstrādāti ar 1,4SIGHT®. 

Personāla drošība, ja nepieciešams ieiet apstrādājamā telpā īpašos gadījumos 

Gadījumā, ja operators tomēr būs spiests ieiet apstrādājamajās telpās apstrādāšanas laikā 

vai pēc apstrādāšanas, vai pirms ventilācijas vai aerosola miglas izkrišanas, viņam jābūt 

ģērbtam sekojošā veidā: aizsargtērps, kurš uzvilkts virs krekla ar garām piedurknēm, garās 

bikses, slēgti apavi un zeķes, kā arī pret ķīmiskām vielām izturīgi cimdi (piemēram, no nitrila 

vai butila); sejas formai pieguļošas brilles vai pilna sejas maska, kura aprīkota ar organisku 

tvaiku iesūcošiem filtriem, kas paredzēti darbam ar pesticīdiem. 

 
Iepakojuma likvidēšana 
Tukšo iepakojumu atkārtoti izmantot aizliegts. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā un to 
likvidē, ievērojot spēka esošo normatīvo aktu prasības. 
 
Vides aizsardzība 
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  
Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. 
Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. 
Preparāta izlīšanas gadījuma piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai 
vides pārvaldei.  
 
Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. 
Uzglabāšanas temperatūra no +5°C līdz +28°C. 
Derīguma termiņš: 4 gadi no ražošanas datuma, uzglabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.  
 
Juridiskā atbildība 
Ieteikumi preparāta lietošanai pamatoti uz veiktajiem izmēģinājumiem. Izgatavotājs 
neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās preparāta paviršas un nepareizas 
uzglabāšanas un lietošanas rezultātā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tad, ja tas tiek 
uzglabāts oriģinālā, noslēgtā iepakojumā un tam atbilstošos uzglabāšanas apstākļos. 

https://www.dormfresh.co.uk/products/technical-manual/
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