AVISO
- APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS HERBICIDA “PREMIER 45 ENVISION”
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere vem por este informar a população que, no período
compreendido entre os dias 6 a 17 de março de 2017, vai proceder à aplicação de produtos
fitofarmacêuticos, nomeadamente do herbicida “PREMIER 45 ENVISION”, para controlo de
ervas daninhas infestantes:
1. União das Freguesias de Areias e Pias
• Casal Novo, Casal da Farroeira, Bijota, Rego da Murta, Pinheiro, Ribeiro da
Dona, Gontijas, Areias, Cidral e Ribeiro da Bica
2. Freguesia da Igreja Nova do Sobral
• EN238 de Ramal a Salgueiral de Igreja Nova (limite do concelho de Tomar)
3. Freguesia de Águas Belas
• Ameal, Vale, Carvalha, Camarinha e Ponte Tabuado;
4. Freguesia de Ferreira do Zêzere
• Núcleo Urbano de Ferreira do Zêzere, Chão da Serra, Valadas e Sobreiro de
Fato a Maxial.
O produto utilizado -PREMIER 45 ENVISION- trata-se de um herbicida sistémico de pós
emergência para o combate de infestantes anuais e vivazes. É um herbicida, biodegradável,
NÃO RESIDUAL, seguro para os organismos aquáticos e de baixa perigosidade para as
pessoas, animais e ambiente, com classificação Toxicológica, Ecotoxicológica e Ambiental de
ISENTO, de acordo com a ficha técnica e certificado de compatibilidade ambiental do produto.
Não obstante, e por forma a garantir a segurança de todos, é recomendado o máximo cuidado
na utilização do espaço público, designadamente:
Evitar o contacto com as ervas nas 24h posteriores à aplicação;
Evitar a utilização dos espaços públicos nas 6h posteriores à aplicação;
Não permitir a utilização dos espaços públicos a crianças e animais nas 24h posteriores à
aplicação.
Em caso de intoxicação, ligue 808 250 143 (Centro de Informação Antivenenos – CIAV)
Ferreira do Zêzere, 6 de março de 2017
O Presidente da Câmara
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