1 Presentacció del prrograma
En l’ actualitat, al
a nostre paíss, com a con
nseqüència de
d la modernització i l’ eexigència pe
er part
dels consumidorss i les difereents autoritaats sanitàrie
es, es fa neccessari que eels professio
onals i
trebaalladors que intervenen en
e l’ús dels productes fitosanitaris facin un bon ús dels matteixos.
Cal prendre
p
conssciencia dels perills potencials que el
e seu ús te per
p al medi ambient i laa salut
dels agricultors
a
i consumidors
c
s.
És en
n aquest sen
ntit que es desenvolupa el Reglamen
nt relatiu a l’’ús de produ
uctes Fitosan
nitaris
(BOPA Núm. 28 ‐ Any 25 ‐ 19
9.6.2013) po
otenciant la formació
f
dels usuaris peerquè actuïn de la
formaa adequada en l’ús i l’ap
plicació. Arreel d’aquesta normativa es
e crea el caarnet d’aplicador i
manipulador, imp
prescindible per als usuaris, aplicadors i venedorss d’aquests p
productes.
El caarnet d’apliccador de productes
p
fitosanitaris és obligatori, personall i intransfe
erible.
S’estaableixen doss tipus de carrnet:
• El carnett d’aplicadorr i manipulaador de pro
oductes fitossanitaris bàssic s’obté am
mb la
superació
ó d’una provva de coneixeements sobrre els contingguts establerts a l’annexx 2 del
reglamen
nt anteriormeent mencion
nat.
Aquest caarnet és obliigatori per a totes les pe
ersones, majors de 16 an
nys, que utiliitzin o
comercialitzin produ
uctes fitosan
nitaris. El caarnet bàsic no autoritzza a l’ús nii a la
comercialització dels productes caatalogats com a molt tòxxics en l’etiqu
uetatge.
• El carnet d’aplicador i manipulad
dor de produ
uctes fitosan
nitaris superrior s’obté amb la
superació
ó d’una provva de coneixeements sobrre els contingguts establerts a l’annexx 2 del
reglamen
nt mencionaat. Està deestinat a le
es persones, majors de 18 anys,, que
comercialitzin o apliiquin productes fitosan
nitaris catalo
ogats com a molt tòxics en
l’etiquetaatge.
Correespon al ministeri encarregat de l’agriculturaa l’expedició
ó dels carn
nets d’aplicaador i
manipulador de productes fitosanitaris. L’expedició del carnet s’ha
s
d’efectu
uar un cop s’hagi
comp
provat la reaalització de la formació i/o la superració de la prova
p
corressponent. Perr altra
banda cal esmenttar que el caarnet és vàlid
d en el territo
ori del Princiipat d’Andorrra i te una durada
de 10
0 anys.
m
ús dells plaguicide
es i potenciaar el desenvvolupament d’una
Aqueest curs prettén fer un millor
agricu
ultura respectuosa amb el medi amb
bient i amb laa salut de less persones. A
Amb aquestaa base
s’han
n establerts els
e aspectes de
d formació que caldrà tenir
t
presentts.
entre per a formacionss de caire divers
Des de l’Aula de Formació d’ Ecotècnic com a ce
s’imp
parteix el currs d’aplicado
or de productes fitosanitari, nivell bàsic, amb la m
modalitat on
nline o
E‐learning. Aquessta Metodolo
ogia està disssenyada perr a la formacció a distanccia amb la fin
nalitat
de gaarantir un òp
ptim seguimeent.
ncial: al tracctar‐se d’un curs
c
online permet
p
adap
ptar‐se al ritm
me i disponibilitat
Avantatge diferen
de teemps de l’alumne, comp
ptant semprre amb l’equ
uip de tutorss que guien l’estudi i re
esolen
qualssevol dubte en
e la matèriaa.

2 Program
ma acadèm
mic
2.1

Objectiu
us

1 Sensibilitzar els usuarris de producctes fitosanittaris del risc de dany quee suposa unaa
1.
utilització
ó inadequadaa dels productes per a la salut públicca i el medi ambient.
2 Interpretar correctam
2.
ment una etiq
queta d’un producte
p
fito
osanitari.
3 Dosificar el producte per tal d’aco
3.
onseguir les dosis apropiades.
4 Complir la normativa referent als envasos i re
4.
esidus d’envààs.
5 Utilitzar correctamen
5.
c
nt el materiall d’aplicació dels producttes fitosanitaaris.
6 Conèixer les recoman
6.
nacions davant d’un cas d’intoxicació
d
ó de productees fitosanitaris.

2.2

Duració

El currs caldrà realitzar‐ho en un període d’un
d
mes un cop l’alumnee rebi els cod
dis
(en
ntre
part teòrica
t
i partt pràctica). La dedicació per
p a la obte
enció del Carrnet d’aplicad
dor de produ
uctes
fitosa
anitaris bàsicc s’estima en
n 25 hores.

2.3

Estructura

2
2.3.1
Contin
nguts:
1)

Què és un produ
ucte fitosanittari. Matèria activa. Preseentació dels productes
fitosanitaris.

2)

Diluccions.

3)

Etiqu
uetatge dels productes fiitosanitaris.

4)

Segu
uretat. Mesures de precaaució que call prendre abaans, durant i després dell
tracttament fitosaanitari. Mateerial de seguretat. Equipss. Neteja i m
manteniment dels
equips.

5)

Protecció. Perímetres de pro
otecció.

6)

Límitt màxim de residus.
r
Conccepte.

7)

agràries.
Emm
magatzematgge dels productes fitosan
nitaris a les explotacions
e

8)

Maq
quinària de trractament. Reglatge
R
de broquets.
b

9)

Deixalleria. Resid
dus d’envàs.

10) El caarnet d’aplicaador. Compra i venda de productes. El
E llibre de reegistre.
11) Prim
mers auxilis.

