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

PREPARACIÓ DEL BROU I
INCORPORACIÓ AL TANC PRINCIPAL
MANERA D’INCORPORAR ELS PRODUCTES AL TANC PRINCIPAL:
- INCORPORANT ELS PRODUCTES AL DÈPOSIT DE MANERA MANUAL
PRECAUCIONS
• Utilitzar sempre els EPI’s (Equips de Protecció Individual)
• Incorporar el producte d’una manera còmoda, si és necessari, posant-nos damunt
d’alguna estructura segura destinada a aquesta feina, per arribar bé al tanc.
• Incorporar el producte al tanc sempre a favor del vent, que el possible pols o vapors
s’allunyin de nosaltres.

- UTILITZANT UN DEPÒSIT PRE-BARREJA (independent o instal·lat a l’equip principal)

AVANTATGES RESPECTE A LA
INCORPORACIÓ MANUAL

Tanc principal

Dipòsit de pre-barreja

• Evitar contacte amb el producte.
• Facilitar la dosificació correcta.

Sistema de neteja

• Millor pre-barreja i homogeneïtzació
de les preparacions.
• Fàcil rentat de l’envàs buit.
Bomba

Venturi

3

Broquet de rentat

PRECAUCIONS
• Utilitzar sempre els EPI’s (Equips de
Protecció Individual)

2

APARELL PRE-BARREJA

• Mantenir una correcta neteja
del tanc de pre-barreja.

• Ha de garantir un bon
funcionament en totes les
tipologies
de
formulació
(líquids, suspensions, pols,
granulats...).
• Ha de disposar d’un sistema
de rentat eficient.
• Ha
de
disposar
indicador de nivell.

d’un
Dipòsit de pre-barreja no
rentat adequadament.

Dipòsit de pre-barreja
en bones condicions.
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A l’hora de preparar el brou, és molt important respectar l’ordre correcte a l’hora
d’incorporar els productes al dipòsit de la màquina d’aplicació de fitosanitaris:

Tipus de producte

Ordre de barreja

Aigua / solvent

Aigua / solvent
Reguladors de pH *

Productes específics
Bosses hidrosolubles (WSB)
Grànuls solubles (SG)
Productes sòlids

Grànuls dispersables (WG)
Polsos mullables (WP)
Suspensions concentrades (SC)
Suspensions encapsulades (CS)
Suspoemulsions (SE)
Suspensions concentrades olioses (OD)

Productes líquids
Emulsions aquoses (EW)
Emulsions concentrades (EC)
Surfactants / Mullants
Líquids solubles (SL)
Adobs foliars
Altres productes
Líquids antideriva

* Es ficaran els primers únicament quan siguin reguladors de pH específics. Si es tracta de
substàncies amb propietats mullants i que tenen un efecte sobre el pH, s’han d’introduir a
la tanc seguint l’ordre assignat als surfactants / mullants.
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