Formació
Escoles Agràries

Nivell qualificat de manipulador i
aplicador de productes fitosanitaris
Vilassar de Mar, octubre i novembre de 2018

Presentació i Objectius
Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a
obtenir el nivell qualificat de capacitació com a persones responsables dels establiments de venda al
públic de productes fitosanitaris, els aplicadors a tercers i els directors tècnics de les empreses de
tractaments fitosanitaris i tots els responsables de les explotacions agrícoles, de les empreses i de les
entitats que tinguin al seu càrrec persones que apliquin aquests productes.
L’objectiu del curs és complir l’Ordre de 28 de juny de 2013, que modifica l’Ordre de 22 de setembre de
2006, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la
utilització de productes fitosanitaris.
L’assoliment del curs és imprescindible per sol·licitar el carnet de Nivell qualificat de manipulador i
aplicador de productes fitosanitaris.
Aquest curs està adreçat a treballadors en actiu.

Professorat
Pol López, Associació Viveristes de Barcelona
Montserrat Matas, ADV Maresme
Josep Riera, CHOC

Realització

Inscripcions

Lloc:
Aula de Formació del
Mercat de Flor i Planta
Ornamental de Catalunya.
Beniamino Farina, nº 135
Vilassar de Mar
Calendari:
Dimarts i dijous d’octubre i
novembre (excepte el 29
de novembre)
Horari: 16:00 a 20:00
Durada del curs: 60 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Forestal de Santa
Coloma de Farners, enviant un correu a la coordinadora.
Coordinadora:
Mireia Oliva, telèfon 972 84 17 65,
a/e: mireia.oliva@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 65 euros
Dret d’examen: 20 euros

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
1.

Plagues (inclou les malalties i males herbes) dels cultius

2.

Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes.

3.

Estratègies i tècniques per a la gestió integrada de plagues.

4.

Producció integrada i producció ecològica.

5.

Productes fitosanitaris: substàncies actives i preparats comercials.

6.

Riscos relacionats amb l'ús d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris.

7.

Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones.

8.

Mesures per reduir els riscos sobre la salut.

9.

Pràctiques d’identificació i utilització d’EPIs.

10. Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.
11. Tractaments fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació.
12. Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris.
13. Equips d'aplicació: descripció i funcionament.
14. Neteja, regulació i calibratge dels equips.

15. Manteniment, revisions i inspeccions periòdiques dels equips.
16. Pràctiques de revisió i calibratge d'equips.
17. Pràctiques d'aplicació de tractaments fitosanitaris.
18. Eliminació d'envasos buits. Sistemes de gestió. Normativa.
19. Traçabilitat. Requisits en matèria d'higiene dels aliments i dels pinsos.
20. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
21. Seguretat social agrària.
22. Normativa que afecta la utilització de productes fitosanitaris: compra, transport i emmagatzematge.
23. Mètodes per a identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús.
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