Formació
Escoles Agràries

Nivell bàsic de manipulador i
aplicador de productes fitosanitaris
Les Borges Blanques, del 22 d’octubre al 30 d’octubre de 2018

Presentació i Objectius
L’objectiu d’aquest curs és proporcionar la capacitació per a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris i
també permetre obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic,
mitjançant la superació d’una prova escrita.
Els continguts inclouen: la protecció sanitària dels conreus; descripció i reconeixement dels enemics de
les plantes; característiques i sistemes d’aplicació dels productes fitosanitaris; mètodes de protecció
alternatius; riscos dels fitosanitaris per als usuaris, els consumidors i el medi ambient, mesures de
protecció i primers auxilis; i la normativa que regula la seva utilització.

Professorat
Juan José Aguilà Santaulalia
Ferran Camp Feria-Carot
Antoni Castillo Nadal
Jaume Gotsens Bellart
Jordi Quilez Viñals

Realització

Inscripcions

Lloc:
EA de les Borges Blanques
Calendari:
Dies 22, 23, 24, 25, 29 i 30
d’octubre
Horari:
16:00 a 20:00 h. El dia 25
d’octubre es realitza una
pràctica en un horari
diferent.
Durada del curs:
25 h.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de les Borges
Blanques.
Coordinador:
Miquel Vilaginés, telèfon: 973 14 31 69
a/e: mvilagines@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Nivell bàsic de manipulador i aplicador
de productes fitosanitaris
Programa
SESSIÓ 1, dl. 22 d’octubre
•

Benvinguda / Presentació del curs.

•

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

SESSIÓ 2, dt. 23 d’octubre
•

Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient.

•

Eliminació d’envasos buits.

•

Seqüència correcta durant el transport, l’emmagatzematge i la manipulació.

•

Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes.

SESSIÓ 3, dc. 24 d’octubre
•

Plagues, malalties i males herbes dels cultius: classificació i descripció.

•

Productes fitosanitaris. Classificació i descripció. Etiqueta. Pictogrames. Frases de risc,
consells, símptomes. Recomanacions. Casos pràctics.

•

Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús.

•

Infraccions, sancions i delictes.

SESSIÓ 4, dj. 25 d’octubre (5h)
•

Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris. Factors per a una aplicació eficient i correcta.

•

Equips d’aplicació: descripció i funcionament.

•

Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.

•

Pràctica d’aplicació de tractament fitosanitari.

SESSIÓ 5, dl. 29 d’octubre

•

Mesures per reduir els riscos sobre la salut. Nivells d’exposició. EPIs.

•

Pràctiques d’identificació i utilització d’EPIs.

•

Relació treball-salut. Normativa sobre la prevenció de riscos laborals.

SESSIÓ 6, dt. 29 d’octubre
•

Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes. Mètodes alternatius.

•

Guia de pràctiques correctes d’higiene.

•

Enquesta / Examen.
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