PLA DE TREBALL PEL TRACTAMENT AMB HERBICIDA DE LES VORERES A LA POBLACIÓ DE
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
1. LOCALITAT: Sant Cebrià de Vallalta, urbanitzacions.
2. ESPAIS: Juntes amb herbes en voreres de les urbanitzacions Can Palau, Castellar d’Indies,
Vistamar, polígon industrial Vistamar i la Xuxa.
3. TIPUS HERBES: Adventícies roderals de moltes espècies diferents, anuals i vivaces.
4. ASSESSOR: Jordi Monés i Balaguer inscrit al registre d’assessors en lluita integrada de
plagues de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre ROPO: 090800151SA,
amb data de 22 octubre de 2014. Enginyer Tecnic Agrícola en nòmina de CESPA S.A.
5. PRODUCTE A UTILITZAR
• Roundup Ultra Plus
6. MÀQUINA
• Bota pulveritzadora de 100 L.
7. DOSI:
• 2% ( 2 l. Roundup en 100 l. aigua)
8. SENYALITZACIÓ:
• Una vegada sec el producte es pot circular per l’espai tractat. Donat que l’assecat del
fitosanitàri és pràcticament instantàni no és necessari senyalitzar. Cal avisar a la
població, dels tractaments, a través de bands, emisores de ràdio o el mitjà que es
cregui més convenient.
9. RESTRICCIONS:
• No ruixar dins invornals.
• No ruixar en làmines o cursos d’aigua o a menys de 5 m. d’aquestes.
• No ruixar en patis d’escola, jocs infantils, mobiliari urbrà, etc..
• No ruixar en dies de vent.
• No ruixar en fonts.
• No ruixar sobre vegetació no objecte del tractament.
• No carregar aigua ni rentar equip en fonts.
• Mantenir una distància de seguretat d’un parell de metres amb alienes al tractament.
10. PRECAUCIONS
• Equip de protecció obligat pel maneig del producte concentrat: Guants resistents a
productes químics, ulleres o pantalla de protecció.
• Equip de protecció adicional recomanat: Granota de cel.lulosa, calçat impermeable,
careta amb filtre anti-partícules.
• Evitar el contacte del brou amb ulls i pell, ingerir-lo i fumar, beure o menjar durant el
tractament.

•
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•

Una vegada acabada l’aplicació cal netejar bé l’equip, fent tres rentades i abocar el
líquid resultant en una zona d’aplicació, mai a la claveguera.
Els envasos buits seran rentats tres vegades i el líquid resultant s’aprofitarà en el brou
de tractament.
Mai es reutilitzarà un envàs buit per a altres usos. I serán lliurats a gestor autoritzats.
En acabat rentar les mans amb aigua i sabó.

11. ORGANITZACIÓ
Es ruixaràn, a l’estiu, les herbes dels carrers, sense haver-les tallat previament. Després d’un
mínim de 7 dies d’haver-les tractat es podrà tallar les més altes i aparents si es creu
convenient. En cas de necessitat es faría un repàs d’herbicida en algunes zones.

Vilassar de Dalt, a 25 de juliol de 2018.

Jordi Monés i Balaguer

