Manipulador i aplicador de productes Biocides d'ús ramader
(mòdul específic)
SANT JAUME DELS DOMENYS, 16 a 26 de gener 2017

PRESENTACIÓ
Aquest curs s'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin
tractaments en la pròpia explotació i emprin productes biocides d'us o
àmbit ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al
personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats.
Es realitzarà de forma presencial a la Cooperativa de Sant Jaume dels
Domenys

OBJECTIUS


Entendre la importància de conèixer la normativa aplicable a la producció de la seva
granja, i que comporta el seu incompliment.



Conèixer els principals tipus de plagues i zoonosis a l'explotació ramadera i els
diferents mètodes i sistemes de control.



Identificar i registrar els diferents productes zoosanitaris que pots aplicar als animals i
al seu entorn.



Conèixer el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB), quina és la seva
finalitat i qui té l'obligació d'estar-hi inscrit.



Saber elaborar i aplicar un programa correcte de bioseguretat i higiene a l'explotació.

DESTINATARIS: El curs va adreçat a treballadors en actiu, relacionats amb el mon ramader i
atorga el certificat requerit pel DARP per als manipuladors de productes biocides.
Durada del curs 13h Cost del curs: 32€ Calendari i Horari: 16 i 19 de gener de 18:00 a
21:00 i els dies 23 i 26 de 17:00 a 20:00. Examen: Dia 26 a les 20:00.
L’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, va aprovar els preus públics.

Lloc de realització:
Cellers Domenys
Prat de la Riba, 18
Sant Jaume dels Domenys
Telèfon de contacte: 938911412 ; Adreça de correu electrònic:

eaespiellscursos@gencat.cat

Preinscripció i matrícula:


Preinscripció: Mitjançant el formulari online següent: Formulari

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_iEiHhPHW_6L634c6Km1bRWQkyWUpl6cchfNiIaprn4cy9w/viewform )


fins a 7 dies abans de l’inici del curs (9/01/2017).
Es confirmarà la plaça i forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant correu electrònic.
La preinscripció NO garanteix plaça.



Matriculació: Documentació a portar el primer dia de classe: fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina o rebut
d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (=targeta sanitària) i reguard bancari del pagament.
No es considerarà vàlida la matrícula fins haver fet el pagament de l’import del curs per via bancària.
*Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet

Dilluns/Dijous 16/19/23 i 26 de
Gener
Horari
Contingut

Professor
Dijous 26 de gener
Horari

Manipulador i aplicador de productes Biocides d'ús ramader
18 a 21h (excepte dijous 26 fins a les 20h)
•Tema 1. Introducció: el món ramader i les seves necessitats
•Tema 2. Malalties infeccioses i parasitàries del bestiar
•Tema 3. Bioseguretat a les explotacions ramaderes i en el transport
de bestiar
•Tema 4. Plagues de l’entorn ramader i el control integrat de plagues
•Tema 5. Productes utilitzats a l’entorn ramader
•Tema 6. Productes químics
•Tema 7. Biocides d’ús ramader
•Tema 8. ROESB. Transport, emmagatzematge, distribució i venda de
biocides
•Tema 9. Normativa. Infraccions i sancions
•Tema 10. Particularitats sectorials. Casos pràctics.
Carles Perpiñan. Professor de l’EA Tàrrega especialista en benestar
animal.
Examen
20 a 21 h

