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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Pó polvilhável com 1% (p/p) de clorprofame  

 Grupo químico: Carbamato 

 

CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

O QUIFAME® é um antiabrolhante indicado para evitar o grelamento da batata de 

consumo armazenada 

 
FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

O tratamento deve ser realizado na dose de 1 kg por tonelada, quando os primeiros 

grelos começam a apontar mas nunca antes de 3-4 semanas após colheita. 

No pavimento do local de armazenamento (armazéns ou silos) colocar uma camada de 

palha bem seca, que se polvilha com o produto. Em seguida e sucessivamente sobre 

cada camada de batata, de cerca de 20 cm de altura, aplica-se o produto de modo a ficar 

uniformemente distribuído por toda a pilha, cuja altura não deve exceder os 90 cm. Sobre 

a última camada de tubérculos deve aplicar-se uma maior quantidade de produto e no 

caso dos silos, especialmente no lado mais exposto ao sol. Seguidamente tapar a pilha 

com papéis, sacos velhos ou palha seca. Nas batatas ensacadas o produto deve ser 

misturado uniformemente com os tubérculos contidos nos sacos.  

O QUIFAME® pode aplicar-se manualmente ou com uma torpilha ou enxofradeira vulgar. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

O QUIFAME® não deve utilizar-se em batata de semente 

As batatas já greladas não devem ser tratadas sem que previamente, se efetue o 

desgrelamento.  

O armazenamento da batata deve fazer-se em local escuro, seco e frio e a batata deve 

estar sã, encascada, seca, limpa e sem grelos. 

Evitar o prolongado armazenamento deste produto. 
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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS  

 

 Suspeito de provocar cancro. 

 Pedir instruções específicas antes da utilização. 

 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de 

segurança. 

 Não respirar as poeiras. 

 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 

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

 Armazenar em local fechado à chave. 

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

 Não contaminar as águas com este produto ou com a sua embalagem. 

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 

 
 

 

 
 

 
ATENÇÃO 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Autorização de Venda nº 0186 
 

Embalagem: 200g, 1kg 
 

Classificação ADR: UN 3077 Documento Transporte - UN 3077, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE 
VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDA, N.S.A., (Contém clorprofame), 9, III, 3 (E) 
 
 

 
 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA 

EMBALAGEM 


