PROJECTE FITOGEST
Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020

TRANSPORT I EMMAGATZEMAMENT DE PRODUCTES
FITOSANITARIS
Transport (des del punt de distribució a la finca):
- Transportar envasos TANCATS, amb l’obertura cap a la part superior.
- Introduir la càrrega amb un contenidor estanc amb tapa, que eviti els
moviments de l'envàs. Si no fos possible, immobilitzar els envasos.
- No utilitzar suports amb parts punxants que puguin danyar els envasos.
- Protegir els envasos de la pluja i del sol directe.
- Si és possible, evitar travessar cursos d’aigua.
- Transportar els productes sempre separats de passatgers, animals i
mercaderies.

El transport de productes fitosanitaris està sotmès a la normativa ADR. Segons
el tipus de producte i les quantitat, hi ha unes excepcions:
Les dades de la columna (2), que defineixen la
categoria de transport (Columna (1)), estan
descrites al Full de Seguretat del Producte.
Tots ens productes fitosanitaris tenen un Full de
Seguretat.

Exemples de BROQUETS de rentat

La columna (3) defineix la quantitat màxima que es
pot transportar de productes d’una sola categoria
de transport, estan exempts de l’ADR.
Si es duu productes de diferents Categories de
transport, s’aplica la següent fórmula, i per tal que
el transport sigui exempt d’ADR, el valor màxim ha
de ser 1.000
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Magatzems de fitosanitaris:
CONDICIONS DEL LOCAL:
- Tancat, separat de vestuaris i oficines, amb l’accés controlat i amb
senyalització de prohibit el pas a personal no autoritzat.
- Airejat o ventilat, amb sortides a l’exterior.
- Instal·lació elèctrica segons el REBT (RD 842/2002)
- Amb els mitjans adequats per recollir vessaments accidentals.

PRÀCTIQUES SEGURES
- Tenir al magatzem la quantitat mínima de producte necessari.
- Consumir primer el producte que ha entrat en primer lloc al magatzem.
Exemples de BROQUETS de rentat

- En cas de prestatgeries, col·locar els productes sòlids a la part alta, i els
líquids a la part baixa.
- Separar els productes incompatibles.
- Realitzar inspeccions periòdiques per detectar possibles anomalies.

- No guardar EPI’s, equips d’aplicació o aliments al magatzem de fitosanitaris.
- Dur un registre dels productes fitosanitaris.
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