Edital n.º14/2016
Tratamento fitossanitário contra o escaravelho da palmeira,
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
DR. JACINTO MANUEL LOPES CRISTAS FLORES, Presidente da Câmara Municipal
deste Concelho: torna público a todos os interessados que:
1) Verificou-se a ocorrência no concelho da praga Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) que
coloca em risco as palmeiras e em particular a espécie Phoenix canariensis (palmeira das
Canárias).
2) Os sintomas mais frequentes do ataque deste inseto são as folhas desprendidas da coroa,
orifícios e galerias na base das folhas podendo conter larvas e casulos, e coroa desguarnecida no
topo ou um aspeto achatado
3) A dispersão das palmeiras e a elevada capacidade de multiplicação e disseminação do inseto
torna necessário a aplicação de medidas de luta contra o escaravelho da palmeira.
Em consideração ao acima descrito irá ser realizado um tratamento preventivo com recurso a um
produto fitofarmacêutico (Confidor – Inseticida sistémico à base de imidaclopride) de todas as
palmeiras pertencentes ao município, na vila de Ferreira do Zêzere, no próximo dia 22 de Junho
de 2016 entre as 08:00h e as 13:00h, ou dias subsequentes mediante as condições atmosféricas
verificadas à data.
As referidas palmeiras localizam-se:
• Rua de Santo António
• Jardim existente no cruzamento entre a Rua Brigadeiro Lino Valente e Rua do
Portomar
• Avenida 13 de Junho - Rotunda do Intermarché
• Rua Dr. Guilherme Félix de Faria Soeiro - Posto Territorial da GNR
Solicita-se à população residente nas áreas envolventes especial precaução, nomeadamente à
manutenção das janelas e portas das habitações fechadas durante o período de tratamento e com
os animais de estimação nos dias seguintes à aplicação do produto fitofarmacêutico.

Para constar se lavrou o presente Edital que vai ser afixado e divulgado nos Paços do
Concelho, Juntas de Freguesia e demais lugares do estilo.

FAZ PÚBLICO QUE POR ESTA VIA,

Paços do Concelho, 17 de Junho de 2016
O Presidente da Câmara

_________________________________
(Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores)
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