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Evitar de:

• Cortar a vegetação ao redor da base da 
árvore, arbustos ou sebes.

• Destruír ninhos ou ferir pássaros, 
morcegos, ouriços ou outros animais 
silvestres.

• Realizar o corte durante a época de 
reprodução de aves entre o 1ro de 
Março  até  31 de Julho.

• Cortar severamente que exponha a 
terra.

• Cortar abaixo de 10 Centímetros.
• Usar herbicidas para a prática de 

ramificação de rotina.
• Lâminar ou cortar (panfleto disponível 

à parte – pesquisa a página ‘Japanese 
knotweed’ na www.gov.je).

• Deixar estacas espalhadas pelo muro.
• Cortar a margem interna de sebes todos 

os anos, e nunca na primavera ou no 
verão.

• Cortar plantas raras ou ameaçadas.

Banque, Hedgerow and 
Tree Management

GUIA PARA BOA PRÁTICA DE ‘BRANCHAGE

Para mais informações em relação á prática de branchage bem como a orientação do 
meio ambiente, por favor refira com a equipa do meio ambiente na Growth, Housing and 
Enviroment telefone para 01534 441600 ou The National Trust for Jersey: 01534 483193. 
Se encontrar um animal selvagem ferido, ligue para o JSPCA: Telefone 01534 724331. 
Em caso de encontrar uma colmeia de vespas-asiáticas ligue para: 01534 441633.
Se precisar de uma versão mais detalhada acede ao site https://www.gov.je/Home/Parish/
Pages/Branchage.aspx. Senão, pode também visitar á vossa freguesia ou a página de internet 
da freguesia em que voce vive.

As inspeções de ‘Visite du branchage’ é realizada duas vezes por ano em cada freguesia, durante 
três semanas a partir do dia 24 de Junho e a outra inspeção será feita no dia um de Setembro. As 
visitas serão para verificar a altura das árvores que deverá ser mantida acerca de 3,7 Métros acima 
das estradas públicas e 2,40 métros acima dos passeios.
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O que deve fazer:
• Use os vossos conhecimentos para levantar 

a lâmina o suficiente para evitar expor o solo 
descoberto. Durante a primeira ramificação, 
corta apenas os lados do muro a uma altura 
mínima de 10 Centímetros.

• Deixa a vegetação sem cortes em cima do muro, 
de maneira a que não pendure para a Estrada.

•  Na segunda ramificação em Setembro, corte  
os lados e o topo do muro á uma altura mínima 
de 10 Centímetros.

• Deixe os restos de vegetação para os animais 
selvagens o máximo possível.

• Tenta remover todos os cortes e não permita 
que eles cubram o muro ou caiam na Estrada.

• Verifique a presença de animais selvagens na 
vegetação, sebes e árvores.

• Contacte JSPCA se encontrar algum animal 
ferido (01534 724331).

• Tente identificar plantas raras ou não-comuns e 
não as corte na primeira ramificação. Contudo, 
na segunda ramificação deverá ser cortada.

• Corte com as mãos ou ferramentas, sempre que 
é possível.



CROSS-SECTION OF ROAD or FOOTPATH
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366 Centimetros

da Estrada ou
244 Centimetros

acima dos passeiosDeixe 10
Centimetros

Metric Measurements
Above Road 

clearance height 366 cm

Above Footpath 
clearance height 244 cm
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