Formació
Escoles Agràries

Manipulador i aplicador de
productes biocides
Alcarràs, 17, 19, 26 i 27 de juny de 2019

Presentació i objectius
Amb aquest curs els ramaders podran acreditar (segons l’Ordre AAM/329/2014, de 27 d’octubre) que
disposen dels coneixements mínims i imprescindibles per poder utilitzar biocides autoritzats per a l'ús en
instal·lacions pròpies. Són productes necessaris en actuacions rutinàries, que es duen a terme a les
explotacions ramaderes, com ara la neteja, desinfecció o el control de plagues i animals indesitjables.

La documentació per fer la inscripció serà:
•
•
•
•

Fitxa d’inscripció, que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.
Còpia del DNI i de la tarja sanitària.
Declaració jurada i full de recepció de material.
Justificant de pagament.

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària a la Cc de l’Escola Agrària d’Alfarràs núm.
ES70 2100 0518 8702 0009 7129, indicant el nom de l’alumne i el nom del curs: Biocides Alcarràs

Professorat
Josep Casanovas, llicenciat en veterinària.
Jaume Castells, enginyer tècnic agrícola i coordinador del curs.

Realització

Inscripcions

Lloc:
Centre Major d’Alcarràs
Calendari:
Dies 17, 19, 26 i 27 juny 2019
Horari:
Dia 17, 19 i 26 juny de 19:00 a
22:00 h
i 27 juny de 18:00 a 22:00 h
Durada del curs:
13 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària d’Alfarràs
Coordinador:
Jaume Castells, telèfon 973 760100
a/e: jaume.castells@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Dret d’examen: 20 € Preu total : 52 €

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dl. 17 de juny
19:00 - 20:00 h Situació actual del sector respecte l‘aplicació de biocides.
Professor: Jaume Castells, enginyer tècnic i coordinador del curs.
20:00 - 22:00 h Riscos per a la salut humana derivats de la utilització de biocides. Intoxicacions.
Productes utilitzats en l’entorn ramader. Medicaments veterinaris, biocides i
productes zoosanitaris. Principis de traçabilitat.
Productes químics. Registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies
químiques (REACH). Classificació de perillositat, etiquetatge, envasament i fitxes de
dades de seguretat de les substàncies i mescles químiques. Xarxa Nacional de
Vigilància, Inspecció i Control de Productes Químics. Sistema d’Intercanvi Ràpid
d’Informació sobre Productes Químics (SIRIPQ).
Biocides d’ús ramader. Tipus d’usuari: personal professional o personal professional
especialitzat. Tipus de biocides i classificació.
Professor: Josep Casanovas, llicenciat en veterinària
SESSIÓ 2, dc. 19 de juny
19:00 - 22:00 h Plagues de l’entorn ramader i el control integrat de plagues. Concepte de plaga.
Plagues de l’entorn ramader: insectes i aràcnids, rosegadors, aus. Mètodes de control
de plagues: mesures preventives o passives i mesures de control actiu. Pla de control
integrat de plagues i altres animals indesitjables.
Professor: Josep Casanovas, llicenciat en veterinària
SESSIÓ 3, dc. 26 de juny
19:00 - 22:00 h Bioseguretat i prevenció: la clau principal.
Seguretat i higiene en la manipulació de biocides. Equips de protecció individual
(EPI). Prevenció i primers auxilis
Condicions mínimes d’higiene a l’explotació ramadera. Programes de neteja,
desinfecció, desinsectació i desratització.
Condicions mínimes d’higiene per al transport d’animals. Centres de neteja i
desinfecció de vehicles.
Professor: Josep Casanovas, llicenciat en veterinària
SESSIÓ 4, dj. 27 de juny
18:00 - 21:00 h Registre oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB). Transport,
emmagatzematge, distribució i venda de biocides.
Registre de les operacions.
Biocides i medi ambient. Gestió de residus i eliminació d’envasos. Fauna i flora
protegida.
Professor: Josep Casanovas, llicenciat en veterinària
21.00 - 22:00 h Normativa. Infraccions i sancions. Particularitats sectorials.
Professor: Jaume Castells, enginyer tècnic
22:00 h

Examen del curs. Professor: Jaume Castells, coordinador del curs.
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