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EMMAGATZEMATGE DE FITOSANITARIS 
I GESTIÓ D'ENVASOS

Els productes fitosanitaris han d'estar 
guardats en un magatzem que 

acompleixi les mesures de seguretat 
establertes i tots els envasos, un cop 
fet el triple rentat i esbandit, s'hauran 

d'entregar a punts de recollida 
habilitats per gestors autoritzats.

Les aplicacions aèries queden 
prohibides,excepte les limitades
excepcions contemplades a la 

legislació comunitària 
internacional 

(Els tractaments per la mosca de 
l'oliva a l'Ebre estan autoritzats) 

Totes les explotacions han
d'acomplir els principis de la
GESTIÓ INTEGRADA DE

PLAGUES
 (seguiment de plagues, avisos 

fitosanitaris, pràctiques culturals,...)

 

Tots els tractaments fitosanitaris 
han de quedar anotats en un 
QUADERN D'EXPLOTACIÓ
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Explotacions sense 
obligació de tenir 
assessorament . 
Han de seguir les

GUIES DE GESTIÓ 
INTEGRADA DE 

PLAGUES,
Han de tenir un TÈCNIC 
ASSESSOR idocumentació 
d'assessorament emplenada

Explotacions amb obligació
d'assessorament:   

 

INSPECCIÓ DE MAQUINÀRIAD'APLICACIÓ

Tots els equips d'aplicació de 
productesfitosanitaris (inscrits al 
ROMA), de capacitat superior a 

100L, hauran d'haversuperat 
unainspecciótècnica oficial per 

part d'una estació ITEAF

PROTECCIÓ DEL MEDI AQUÀTIC IPROTECCIÓ DE 
ZONES ESPECÍFIQUES

Es prioritzaran les tècniques d'aplicació 
més eficients i els productes fitosanitaris no 

classificats com a perillosos per al medi 
aquàtic.

En Masses d'aigua superfícials es 
respectarà una banda mínima de seguretat: 
- 5 metres per a tractaments 
- 25 metres per a operacions de regulació 
(omplir, regular equips de tractament)
- 50 metres si el punt d'extracció d'aigua és 
per a consum humà.

Cal tenir el carnet d'Aplicador, d'acord 
amb els diferents nivells decapacitació

 exigits. (Bàsic o Qualificat,...)

En el moment de comprar productes 
fitosanitaris l'empresa encarregadade la 

seva venda i/o distribució haurà de mantenir 
un registre amb totes les vendes.

DISTRIBUCIÓ I VENDA

FORMACIÓ D'USUARISPROFESSIONALS

 

GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES

APLICACIONS AÈRIES

En  zones  específiques (Parc  Natural, 
reserves, ZEPA,...) s'hauran de respectar les 

limitacions que establirà les GUIES DE 
GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES per a 

cada cultiu.
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Cuadro de Texto
RESUM NOVA DIRECTIVA ÚS SOSTENIBLE DE PRODUCTES FITOSANITARIS
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2014

Jordi
Cuadro de Texto
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Jordi
Cuadro de Texto
CARNET APLICADOR NIVELL BÀSIC:- Tothom que faci tractaments amb productes fitosanitaris d'ús professional.CARNET APLICADOR NIVELL QUALIFICAT:- Tothom que faci tractaments per a tercers o tingui personal que en faci.- Tothom que ven o distribueix 

Jordi
Cuadro de Texto
Les explotacions inscrites en una ADV o bé que es troben acollides a la Producció Integrada, a la Producció Ecològica, Agricultura Racional, etc ja acompleixen l'obligació en assessorament. Cal confirmar-ho amb el tècnic.

Jordi
Cuadro de Texto
Per a més informació consulteu a la vostra cooperativa o contacteu amb els tècnics:            Roger Palau  646662428            Jordi Sordé   646669293              www.advavellana.com

Jordi
Cuadro de Texto
- 5Ha olivera (secà o reg)- 5Ha vinya (secà o reg)- 2Ha fruiters (regadiu)- 2Ha cítrics (regadiu)- 2Ha horta- 0,5Ha Hivernacle
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