Formació
Escoles Agràries

Curs de nivell bàsic de manipulador i
aplicador de productes fitosanitaris
Gandesa, del 13 al 22 d’octubre de 2021

Presentació i objectius
L’Escola Agrària de Gandesa organitza el curs Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes
fitosanitaris. Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes
fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de
nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
• Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta
• Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels
productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, com també per a la
conservació del medi ambient
• Assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l'obtenció del carnet de manipulador
de productes fitosanitaris, nivell bàsic

Programa
•

MÒDUL 1. ENEMICS DELS CULTIUS I MÈTODES DE CONTROL

•

MÒDUL 2. TRACTAMENTS, MÈTODES I EQUIPS D’APLICACIÓ

•

MÒDUL 3. PRODUCTES FITOSANITARIS

•

MÒDUL 4. RISCOS I MESURES DE PREVENCIÓ EN L’APLICACIÓ I MANIPULACIÓ DE
PRODUCTES FITOSANITARIS PER AL MEDI AMBIENT

•

MÒDUL 5. RISCOS I MESURES DE PREVENCIÓ EN L’APLICACIÓ I MANIPULACIÓ DE
PRODUCTES FITOSANITARIS PER A LES PERSONES

•

PART PRÀCTICA: PRÀCTICA DE REGULACIÓ DE LA MAQUINÀRIA DE TRACTAMENTS I
IDENTIFICACIÓ D’EPIS

Professorat
Francesc Blanch, Josep Maria Alcoverro i Ivan Busquet, enginyers tècnics agrícoles

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària de Gandesa

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Gandesa
Coordinador:
Ivan Busquet, telèfon 977 42 01 64
a/e: ivan.busquet@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Dret d’examen 20 €

Calendari:
Dies 13 al 22 d’octubre de
dilluns a divendres
Horari:
17:30 a 20:30 h
Durada del curs:
25 h

Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública
per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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