Novetats en l’àmbit de la
comercialització i l’ús dels
productes fitosanitaris
Jornada tècnica
SARRAL, dimarts 6 de juny de 2017

Presentació
L’objectiu d’aquesta jornada és
informar sobre les novetats relatives
als productes fitosanitaris.
Es repassaran aspectes associats al
transport i al maneig de les
mercaderies
perilloses
en
els
magatzems, i es donarà informació en
relació amb els temes més destacats
de l’aplicació de la normativa de
fitosanitaris, tant pel que fa al seu ús
com a la seva comercialització.

Programa
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Josep Lluís Escuer, cap de Branca de Subministraments FCAC.
10.15 h He de tenir conseller de seguretat? Quines obligacions tinc com
a receptor de fitosanitaris? Novetats 2017 en la gestió de
mercaderies perilloses
Sr. Javier Ferrero, conseller de seguretat.
11.15 h Pausa
11.30 h Plagues emergents i productes fitosanitaris. Canvis relatius a la
comercialització i l’ús
Sr. Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
12.15 h Resultats preliminars del Pla de Control de la higiene de la
producció primària agrícola i de l’ús de productes fitosanitaris
Sr. Carles Chico, cap de Secció de Producció Agrícola i Material
Vegetal del DARP.
13.15 h Cloenda de la Jornada
Sr. Josep Ll. Bosque, cap d’Assessorament Agroalimentari FCAC.

Lloc de realització
Vinícola de Sarral i Secció de Crèdit, Covisal, SCCL
Av. de la Conca, 33
43424 SARRAL

Organització

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament fins el 30 de maig, a
través de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (Tel.: 932 292
018 – A/e: veronica.redondo@fcac.coop Persona de contacte: Sra. Verónica
Redondo).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat

Al final de la jornada, hi ha la possibilitat de dinar en un restaurant proper un
menú de 15 €/persona (iva inclòs) que anirà a càrrec del participant.
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