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Spotlight® Plus 060 EO     efektywne stosowanie
Desykacja

OPTYMALNY CZAS STOSOWANIA  
SPOTLIGHT® PLUS TO:

•  Planowanie zabiegu na słoneczne dni

•  Stosowanie produktu na początku dnia daje lepsze  
rezultaty niż po południu

•  Niewskazane jest stosowanie wieczorem

•  Etykieta: „Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka 
znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na 
obeschnięte rośliny lub we wczesnych godzinach ran-
nych).”

SPOTLIGHT® PLUS JEST NIESELEKTYWNY,  
ALE NIE DO KOŃCA

•  Spotlight® Plus stosowany jako desykant będzie wykazy-
wał również działanie na chwasty obecne na polu

•  Nie należy się jednak spodziewać silnego działania 
na chwasty jednoliścienne

•  Substancja czynna produktu Spotlight® Plus, w innej 
formulacji stosowana jest jako selektywny herbicyd 
zbożowy 

•  Produkt będzie również wykazywał większą skutecz-
ność na chwasty we wcześniejszych fazach rozwojo-
wych

OPTYMALNE DAWKI STOSOWANIA  
SPOTLIGHT® PLUS

•  Maksymalna dawka zarejestrowana w Polsce to 1 l/ha

•  Schodzenie poniżej 0,8 l/ha może być ryzykowne

•  Przekraczanie dawki 1 l/ha w jednorazowym zabiegu 
jest niezgodne z etykietą i nie przynosi zwiększenia 
skuteczności ani przyśpieszenia działania

•  Trwają pracę nad rozszerzeniem etykiety o możliwość 
stosowania drugiego zabiegu dawką 0,8 l/ha

OPTYMALNE DAWKI WODY PRZY 
STOSOWANIU SPOTLIGHT® PLUS

•  Dawka wody zarejestrowana w Polsce to 200-300 l/ha

•  W uproszczeniu: im więcej wody tym lepiej

•  Są doświadczenia, gdzie przy użyciu 400 lub nawet  
600 l/ha uzyskuje się lepsze rezultaty

•  Dobór techniki zabiegu (opryskiwacz/dysza/para-
metry) ma wpływ na równomierne naniesienie cieczy  
na rośliny i dotarcie w głąb łanu (na łodygi)  

WPŁYW DODATKU ADIUWANTÓW NA  
SPOTLIGHT® PLUS

•  Formulacja EO to emulsja olejowo – wodna

•  Formulacja Spotlight® Plus została zoptymalizowana 
pod kątem substancji pomocniczych/adiuwantów

•  Co roku w rożnych krajach próbuje się jednak testować 
produkt w nowych kombinacjach

•  Wpływ adiuwantów jest niejednoznaczny

•  Najlepiej sprawdza się olej parafinowy  
(np. Atpolan 80 EC)

•  Wpływ jest bardziej widoczny na przyśpieszenie działa-
nia niż finalny efekt 

•  Zwiększenie dawki wody i pokrycia roślin daje lepsze 
rezultaty

BEZPIECZEŃSTWO DLA BULW ZIEMNIAKA

•  Spotlight® Plus jest produktem kontaktowym działają-
cym jedynie na powierzchni rośliny

•  Nie przedostaje się do bulw ziemniaka

•  Jest bezpieczny dla wszelkich upraw ziemniaków  
na cele konsumpcyjne, przemysłowe czy nasienne

•  Jedynym zagrożeniem może być naniesienie produktu 
bezpośrednio na bulwy

DESYKACJA ŁĘTÓW ODMIAN 
SZCZEGÓLNIE ODPORNYCH

•  Optymalizacja dawki, wody, pory dnia i prognozowa-
nego przebiegu pogody

•  Stosowanie w sekwencji z produktami konkurencyjnymi

•  Mechaniczne niszczenie łęcin a następnie zabieg  
Spotlight® Plus na pozostawione łodygi odpowiedniej 
wysokości daje najlepsze rezultaty

W OSTATNICH SEZONACH 
SPOTLIGHT® PLUS STAŁ SIĘ 
PRODUKTEM NUMER 1  
W DESYKACJI ZIEMNIAKA 
W EUROPIE. TO OBECNIE 
STANDARD DESYKACJI 
I NIEZBĘDNY ELEMENT 
PROGRAMÓW OCHRONY 
ZIEMNIAKA.


