Formació
Escoles Agràries

Manipulador i aplicador de
productes biocides d'ús ramader
Olius, 24 i 31 de gener i 7,14 i 21 de febrer de 2019

Presentació i objectius
Aquest curs s'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia explotació i
emprin productes biocides d‘ús o àmbit ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i per
al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats. Amb aquesta formació podran:
•
•
•
•
•

Entendre la importància de conèixer la normativa aplicable a la producció de la seva granja i què
comporta el seu incompliment.
Conèixer els principals tipus de plagues i zoonosis a l'explotació ramadera i els diferents mètodes i
sistemes de control.
Identificar i registrar els diferents productes zoosanitaris que pot aplicar als animals i al seu entorn.
Conèixer el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB), quina és la seva finalitat i qui
té l'obligació d'estar-hi inscrit.
Saber elaborar i aplicar un programa correcte de bioseguretat i higiene a l'explotació.

Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tema 1. Introducció: el món ramader i les seves necessitats.
Tema 2. Malalties infeccioses i parasitàries del bestiar.
Tema 3. Bioseguretat a les explotacions ramaderes i en el transport de bestiar.
Tema 4. Plagues de l’entorn ramader i el control integrat de plagues.
Tema 5. Productes utilitzats en l’entorn ramader.
Tema 6. Productes químics.
Tema 7. Biocides d’ús ramader.
Tema 8. ROESB. Transport, emmagatzematge, distribució i venda de biocides.
Tema 9. Normativa. Infraccions i sancions.
Tema 10. Particularitats sectorials. Casos pràctics.

Professorat
Carles Perpiñan, veterinari i professor de l’EA de Tàrrega especialista en benestar animal.

Realització

Inscripcions

Lloc: Olius
Ctra. de Manresa km 77
Calendari:
Dies 24 i 31 de gener i 7,14
i 21 de febrer de 2019
Horari:
16:00 a 20:00 h
Durada del curs:
25 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària del Solsonès
Coordinadora:
Alba Reguant, telèfon 973480713
a/e: alba.reguant@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Dret d’examen 20 €

Més informació: agricultura.gencat.cat
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