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POLDERPOLDERPOLDERPOLDER    1%1%1%1%    
Pó polvilhável (DP) contendo 1% (p/p) de clorprofame 

Autorização de venda n.º 0189 concedida pela DGAV 

REGULADOR DE CRESCIMENTO QUE ACTUA REGULADOR DE CRESCIMENTO QUE ACTUA REGULADOR DE CRESCIMENTO QUE ACTUA REGULADOR DE CRESCIMENTO QUE ACTUA COMOCOMOCOMOCOMO    ANTIANTIANTIANTI----ABROLHANTE ABROLHANTE ABROLHANTE ABROLHANTE 
DE BATATAS PARA CONSUMO HUMANO EDE BATATAS PARA CONSUMO HUMANO EDE BATATAS PARA CONSUMO HUMANO EDE BATATAS PARA CONSUMO HUMANO E    

    TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIALTRANSFORMAÇÃO INDUSTRIALTRANSFORMAÇÃO INDUSTRIALTRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL    
MODO DE ACÇÃOMODO DE ACÇÃOMODO DE ACÇÃOMODO DE ACÇÃO    

O POLDER é um anti-abrolhante indicado para evitar o grelamento de batatas destinadas à alimentação huma-
na e à produção de fécula. Inibe o desenvolvimento dos brolhos, actuando como anti-meristemático. 

MODO DE EMPREGOMODO DE EMPREGOMODO DE EMPREGOMODO DE EMPREGO    

A aplicação do POLDER deve fazer-se sobre batatas secas, limpas (sem pedaços de terra aderentes à superfície 
dos tubérculos) e com a casca amadurecida. 

Aplicar durante o processo de armazenamento por meio de um polvilhador específico para esta tarefa. Deve ser 
aplicado por polvilhação de modo a ficar uniformemente distribuído sobre as batatas.  

A aplicação do POLDER pode ser feita com o auxílio de uma torpilha ou enxofradeira vulgar. 

DOSES DE APLICAÇÃODOSES DE APLICAÇÃODOSES DE APLICAÇÃODOSES DE APLICAÇÃO    

1 kg de produto por tonelada de batata.  

PRECAUÇÕPRECAUÇÕPRECAUÇÕPRECAUÇÕES BIOLÓGICASES BIOLÓGICASES BIOLÓGICASES BIOLÓGICAS    

Cada lote de batatas não deve ser tratado mais do que uma vez com este produto. 

Numa aplicação directa imediatamente após a colheita, os produtos inibidores de grelamento à base de clor-
profame podem causar queimaduras na casca em variedades com reacções sensíveis a este produto (por 
exemplo, variedades de casca fina) e em batatas insuficientemente amadurecidas. Simultaneamente, há um 
maior risco de aparecimento de doenças durante o armazenamento devido à cicatrização retardada de feridas 
(por exemplo sarna).  

Para evitar queimaduras da casca e o risco do aparecimento de doenças durante o armazenamento bem como 
outros efeitos secundários adversos, deve ter-se em consideração o seguinte: 

− As batatas a tratar devem estar secas e limpas. 

− A casca deve estar amadurecida. 

− Tubérculos doentes ou danificados devem ser retiradas antes do armazenamento. 

Batata semente, sementes e outros materiais vegetais destinados a multiplicação não devem entrar em contac-
to directo ou através da acção de vapores com clorprofame.  

Evitar também o contacto do material de multiplicação com espaços, caixas ou aparelhos contaminados. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTES    

As batatas já greladas não devem ser tratadas antes de se proceder ao seu desgrelamento. 

Idealmente, o armazenamento da batata deve ser feito em ambientes escuros, com temperatura baixa (entre 
4,5ºC e 6ºC), não excedendo os 10ºC e com humidade relativa do ar próxima dos 50%. 

INTERVALO DE SEGURANÇAINTERVALO DE SEGURANÇAINTERVALO DE SEGURANÇAINTERVALO DE SEGURANÇA    

60 dias entre a aplicação do produto e a venda ou consumo da batata armazenada. 
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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAISPRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAISPRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAISPRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAIS    

Ficha de segurança fornecida a pedido. 

� Suspeito de provocar cancro. 

� Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos. 

� Pedir instruções específicas antes da utilização.  

� Não comer, beber ou fumar. 

� EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.  

� Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.  

� Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.  

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTALCLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTALCLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTALCLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTAL    

 

 

ATENÇATENÇATENÇATENÇÃOÃOÃOÃO     

EMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENS    

Embalagens de 200g e 1kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POLDER é um produto de AGRICHEM BV (UPL Limited). Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


