
 

FICHA TÉCNICA 

 

 

BIRGIN  
 

Regulador de crescimento que actua como anti-abrolhante para batata de consumo 

armazenada.  

 

Autorização de venda nº 0146 concedida pela DGAV 

 

Lote e data de produção: impressas na embalagem. 

 

Formulação/Composição 

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

 

INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES 

BIOLÓGICAS) 

 

O Birgin é um regulador de crescimento à base de clorprofame indicado para o 

tratamento anti-abrolhante de batatas armazenadas. O clorprofame inibe a divisão celular 

(mitose) impedindo o normal desenvolvimento de partes da planta, designadamente os 

brolhos dos tubérculos.  

 

CONDIÇÕES DE EFICÁCIA 

 

O armazenamento deve fazer-se em local seco, frio e escuro. 

A batata deve estar sã, seca, encascada e sem grelos. 

 

DOSES 

1 kg de Birgin por tonelada de batata. 

 

ÉPOCA DE APLICAÇÃO 

 

O Birgin aplica-se quando os primeiros grelos começam a apontar, mas nunca antes de 

3-4 semanas após a colheita. 

 

MODO DE APLICAÇÃO 

 

No chão do local de armazenagem (armazéns ou silos) colocar uma camada de palha 

bem seca que se polvilha de seguida com Birgin. 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 cerca de 90 cm.  



Sobre a última camada deve aplicar-se uma dose reforçada de Birgin (no caso dos silos, 

especialmente do lado mais exposto ao sol) e depois tapar a pilha com papéis, sacos 

velhos ou palha seca. 

Nas batatas ensacadas o Birgin deve ser misturado uniformemente com os tubérculos 

contidos no saco. 

O Birgin pode aplicar-se à mão ou com uma torpilha ou enxofradeira vulgar.     

 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

 

 Não utilizar em batata de semente. 

 Não armazenar junto de sementes, adubos e pesticidas. 

 As batatas já greladas não devem ser tratadas sem previamente se efectuar o 

desgrelamento. 

 Evitar o prolongado armazenamento do Birgin. 

 De modo a evitar a contaminação de outros produtos agrícolas, limpar 

cuidadosamente armazéns e caixas que tenham contido batatas tratadas com este 

produto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 
 

                                                                                                       

             
                                                                                                                       

    Atenção 

 

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido. 

H351: Suspeito de provocar cancro. 

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P280: Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. 

P501: Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos 

perigosos. 

SP1: Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Lavar as luvas 

também por dentro. 

Durante a armazenagem manter o produto em lugar seco e fresco. 

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.  

Telef.:  808 250 143                                                                                                                                    

 
Edição: 7 

 

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura 

atenta do rótulo da embalagem. 

 
Titular da Autorização de venda:    Distribuído por: 

AGRIPHAR S.A.      Bayer CropScience (Portugal)  
Rue de Renory 26      Produtos para a Agricultura, Lda.  
B-4102 Ougrée      R. Quinta do Pinheiro, 5 
BÉLGICA       2794-003 CARNAXIDE  

Telef.: 21 417 21 21 
       
 
 
 

                                                                                                     


