
REGUENG@S 

DE MONSARAZ 


AVISO 

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos 

(de acordo com o artigo 32º alínea e) da Lei n. º 26/2013 de 11 de abril) 

Miguel Singéis, Vereador do Câmara Municipal, vem por este informar a população que, 
no período compreendido entre os dias 10 julho e 1 de agosto de 2021, vai proceder-se 
à aplicação de produtos fitofarmacêuticos, concretamente, do herbicida de origem 
natural "KATOUN GOLO", para controlo de infestantes nos seguintes locais: 

1 - Em todo a área do perímetro urbano da cidade de Reguengos de Monsaraz. 

O produto utilizado "KATOUN GOLO" é um herbicida natural foliar não seletivo e de 
contato, composto por ácido pelargónico, para o controlo de infestantes gramíneas e 
dicotiledóneas anuais. É um herbicida natural sem classificação Ecotoxicológica, seguro 
para o Homem e animais, de acordo com a ficha técnica. 

Não obstante, e por forma a garantir a segurança de todos, é recomendado o seguinte: 

- Evitar o contato com as infestantes até secagem do pulverizado; 

Em caso de intoxicação, ligue 808 250 250 (CIAV - Centro de informação antivenenos) 

Reguengos de Monsaraz, 9 de julho de 2021 
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Miguel Singéis 

Vereador da Câmara Municipal 
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Resumo
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