BANQUE, HEDGEROW AND TREE MANAGEMENT
Guidelines on Best Practice
The ‘Visite du Branchage’ inspections take place twice a year in each parish during the three weeks
commencing 24th June and the three weeks commencing 1st September. The Visites are to ensure that a
height of at least 12 feet (3.7 metres) is kept above all public roads and 8 feet (2.4 metres) above footpaths
at all times.
A fazer:Use a sua habilidade para levantar a lâmina o suficiente para evitar expor o solo descoberto.
Durante a primeira ramificação, cortar apenas os lados do muro a uma altura mínima de 10cm.
Deixar a vegetação sem cortes no topo do muro, de maneira a que não pendure para a Estrada.
Na segunda ramificação em Setembro, corte os lados e o topo do muro a uma altura mínima de
10cm.
Deixar restos de vegetação para a vida selvagem sempre que possível.
Tente remover todos os cortes, não permita que eles cubram o muro ou caiam na Estrada
Verifique a presença de vida selvagem na vegetação, sebes e árvores.
Contacte JSPCA se encontrar algum animal ferido (tlf 01534 724331.
Tente identificar plantas raras ou não-comuns e não as corte na primeira ramificação, mas corte
na segunda ramificação.
Corte com as mãos ou ferramentas, sempre que possível

Não fazer:Corte a vegetação ao redor da base da árvore, arbustos ou sebes.
Destruir ninhos poleiros ou ferir pássaros, morcegos, ouriços ou outros animais silvestres.
Realizar o corte de cobertura importante na época de reprodução de aves
(1 de Março - 31 de julho.)
Corte tão severamente que exponha o solo.
Corte abaixo de 10cm.
Usar herbicidas para a prática de ramificação de rotina.
Lâminar ou cortar (folheto separado disponível - procure Japanese knotweed em 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.
For more information and guidance regarding branchage practice and habitat management, please
contact either the Natural Environment Team at Growth, Housing & Environment: Tel 01534 441600 or
The National Trust for Jersey: Tel 01534 483193. For injured wildlife please contact the JSPCA: Tel 01534
724331. For Asian Hornet sightings: Tel 01534 441633.
A
more
detailed
version
of
this
document
is
available
at
https://www.gov.je/Home/Parish/Pages/Branchage.aspx Alternatively visit your Parish Hall or Parish
website
.

