Formació
Escoles Agràries

Nivell qualificat de manipulador i aplicador de
productes fitosanitaris. Modalitat semipresencial
Tàrrega, del 8 de novembre al 20 de desembre de 2021

Presentació i objectius
D’acord amb el DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa
fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, els aplicadors i el personal de les
empreses dedicades als tractaments amb plaguicides han d'haver superat cursos de capacitació
homologats.
És obligatori per a agricultors i/o els responsables tècnics de les explotacions agràries que tinguin al seu
càrrec personal que apliqui productes fitosanitaris, responsables de les empreses i altres entitats
dedicades a l’aplicació de productes fitosanitaris, responsables tècnics de les empreses i explotacions
agràries que apliquin productes fitosanitaris, responsables dels establiments de venda al públic de
productes fitosanitaris i aplicadors a tercers.
L’Escola Agrària de Tàrrega, mitjançant aquest curs, ofereix la possibilitat d’assolir aquesta formació.

Programa
M1. PLAGUES, MALALTIES I FLORA ADVENTÍCIA. LA SEVA GESTIÓ EN AGRICULTURA
M2. ELS PRODUCTES FITOSANITARIS
M3. LA MANIPULACIÓ I LA GESTIÓ DELS PRODUCTES FITOSANITARIS
M4. LA MAQUINÀRIA PER A L’APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS I LA SEVA
UTILITZACIÓ
M5. LA SALUT I ELS RISCOS LABORALS
M6. ELS ASPECTES NORMATIUS

Professorat
Carles Perpiñán, Ramon Cuadros, Carles Pedrós i Mireia Piñol, professors/a de l’Escola Agrària de
Tàrrega. José Luís Bueno, infermer

Realització

Inscripcions

Lloc: Escola Agrària de
Tàrrega

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Tàrrega

Calendari: Dies: 8, 15, 22,
29 de novembre i 13, 20 de
desembre
Horari: 10.30 a 13.30 h i
14.30 a 17.30 h
Durada: 60 h
(36 h presencials + 24 h a
distància)

Coordinadora: Josep Ma Setó, telèfon 973 310 715
a/e josep.seto@gencat.cat
Cost :
Dret d’inscripció: 65 €
Dret d’examen 20 €
Dinar a l’escola: 6,30 €
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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