PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS,
ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

NEO-STOP

®

Autorização de venda nº 0150 concedida pela DGAV

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

ATENÇÃO
Ficha de segurança fornecida a pedido de
utilizadores profissionais.
Suspeito de provocar cancro.
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros.
Não comer, beber ou fumar.
Usar o equipamento de proteção individual exigido.
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado
à recolha de resíduos perigosos.
Não contaminar a água com este produto ou com a
sua embalagem.
Intervalo de segurança – 60 dias entre a aplicação
do produto e a venda ou consumo da batata
armazenada.
Em caso de intoxicação contactar o Centro de
Informação Antivenenos, Tel.: 808 250 143
Durante a armazenagem manter o produto em
lugar seco e fresco.
NOTA: Os resultados da aplicação deste produto
são susceptíveis de variar pela acção de factores
que estão fora do nosso domínio, pelo
que apenas nos responsabilizamos pelas
características previstas na Lei.

A embalagem vazia não deverá ser lavada,
sendo completamente esgotada do seu
conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de
recolha, devendo estes serem entregues num centro
de recepção Valorfito.
® - marca registada de AGRIPHAR SA

Regulador de crescimento que
actua como anti-abrolhante para
batata de consumo armazenada
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Distribuido por:
Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, nº 7 - 6º Esq.
1700-036 Lisboa - Portugal
t. 217 998 440

Um produto:
AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory 26/2
B-4102 Ougrée – BÉLGICA
Tel.: +32 4 385 97 11
Fax: +32 4 385 97 49

1Kg
Lote:

UTILIZAÇÕES
O NEO-STOP é um anti-abrolhante indicado
para evitar o grelamento da batata armazenada,
destinada ao consumo em fresco ou para fins de
transformação.
Inibe o desenvolvimento dos brolhos, actuando
como anti-meristemático, aumenta o tempo
de conservação e reduz a perda de peso dos
tubérculos.
DOSE, ÉPOCA E MODO DE APLICAÇÃO
Grandes quantidades de batata
Dose de aplicação:
1 kg de produto por 1000 kg de batata.
Pequenas quantidades de batata
Dose de aplicação:
100 g por 100 kg de batatas.
Época de aplicação
A aplicação do produto deve fazer-se com batata
sã, seca, encascada e sem brolhos, ou quando os
primeiros brolhos começam a apontar, mas nunca
antes de 3-4 semanas após a colheita. Em batatas
“greladas” (brolhos desenvolvidos), os brolhos
serão previamente removidos antes da aplicação
do produto.
Modo de aplicação
O NEO-STOP aplica-se por polvilhação, de modo
a ficar uniformemente distribuído por toda a pilha
de tubérculos. No chão do armazém coloca-se uma
camada de palha bem seca, que se polvilha com
o produto. Em seguida e sucessivamente, aplica-se
sobre cada camada de batata com cerca de 20 cm
de altura, sendo que, na última camada a aplicação
será reforçada. A altura da pilha de armazenagem
não deverá exceder 90 cm de altura. A aplicação
do produto deve ser feita com uma torpilha ou
enxofradeira vulgar.
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Não efectuar mais de um tratamento com este
produto.
O produto só deve ser aplicado em batata limpa,
seca, madura e sã. Eliminar tubérculos podres ou
danificados.
Não utilizar em batata semente.
Não armazenar batata de consumo e batata
semente no mesmo local.
Não utilizar caixas previamente tratadas com o
produto para armazenar batata semente.
Não armazenar batata semente, sementes ou
outros materiais de multiplicação em locais em que
o NEO-STOP foi ou será aplicado.
De modo a evitar a contaminação de outros
produtos
agrícolas,
limpar
cuidadosamente
armazéns e caixas que tenham contido batatas
tratadas com este produto.

