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L’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES
FITOSANITARIS PELS AGRICULTORS
Segons la normativa actualment vigent, els
agricultors poden disposar d’un lloc per a
guardar els productes fitosanitaris que
utilitzen en la seva explotació, sempre que
aquests espais compleixin determinades
condicions:
Llocs destinats específicament a
aquest ús, frescos, ventilats, protegits de
temperatures extremes i amb terra
impermeable.
Preferir una ubicació apartada d’edificis habitats.
Que es puguin tancar amb clau.
Senyalitzar-los amb els indicadors de
“perill”, i encara és aconsellable deixar-hi
un full amb els telèfons d’urgència als
quals cal dirigir-se en cas de que es
produeixi alguna intoxicació.
Mantenir sempre els productes en els
envasos originals, ben tancats i separats
de qualsevol aliment o beguda.
Prendre mesures per a evitar els
vessaments; s’aconsella col·locar una
cubeta o recipient davall d’on es guardin
els líquids.
No col·locar els productes a terra;
deixar-los sobre prestatges.
Separar-los per tipus (insecticides,
fungicides, herbicides, ...) i per categories
toxicològiques. També és important
separar els sòlids dels líquids, i si n’hi ha
d’inflamables o comburents, apartar-los
dels altres. Com a norma general, els
líquids s’han de situar en els prestatges
baixos i els productes sòlids en els alts.
Disposar d’algun extintor i de material
absorbent, així com dels utensilis
necessaris per a poder recollir els
possibles vessaments.
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La instal·lació elèctrica ha de complir
el reglament de baixa tensió.
També es recomana no fumar ni
permetre que altres persones fumin en el
magatzem de fitosanitaris.
Així com els distribuïdors, punts de venda i
aplicadors professionals de plaguicides estan
obligats a inscriure’s en un registre especial
(el Registre Oficial d’Establiments i Serveis
Plaguicides) i han de disposar de la preceptiva llicència municipal, els agricultors no cal
que ho facin a no ser que superin els següents límits d’estocatge total:
• Productes molt tòxics (T+): 50 kg o 50
litres (en envasos inferiors a 2 litres)
• Productes tòxics (T): 250 kg o 150 litres
(en envasos inferiors o iguals a 5 l)
• Productes nocius (Xn): 1.000 kg o litres
Hi ha encara una sèrie de matisos referents
als líquids inflamables, corrosius, comburents, irritants o perillosos per al medi
ambient, que no detallem aquí per a no fer
massa extensa la informació, però que ens
podeu demanar si us interessa (o consultarho directament a la web del DAR en l’apartat
de sanitat vegetal).
En el cas de que el magatzem de l’explotació
agrària hagués de guardar quantitats que
superin les indicades, entrarien en requeriments semblants als establerts pel comerç
i, en qualsevol cas, haurien de sol·licitar la
llicència municipal corresponent.
Hem enumerat les normes de bones pràctiques detallades en la legislació vigent, però
cal esmentar que la majoria de protocols de
qualitat que se segueixen actualment, des de
la Producció Integrada a GlobalGap (entre
els majoritaris), exigeixen que aquestes
normes i recomanacions quedin ben acreditades per a obtenir la certificació corresponent. Per això creiem que podem

completar la informació amb dos exemples
gràfics:
1. els “pictogrames” o senyals que
porten els envasos dels productes i
que permeten distingir el tipus de
formulat segons la seva categoria
toxicològica o altres indicacions de
perill.

TÒXIC (T)
MOLT TOXIC (T+)

NOCIU (Xn)
IRRITANT (Xi)
Armari per a fitosanitaris, amb departament per a líquids inflamables:
2 cubetes i departament amb tanca
de seguretat automàtica

INFLAMABLE

COMBURENT

CORROSIU
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2. alguns exemples d’armaris o utensilis
per a guardar els fitosanitaris que
trobaran a AGRO MÒDOL i que compleixen els requisits enunciats anteriorment i que poden resultar útils si
no es disposa d’un departament o
local adequat.

Armari per a fitosanitaris amb
cubeta. Tanca amb pany i clau

CURSOS DE FITOAPLICADORS

Dipòsit de polietilè amb
cubeta.
Capacitat 2x200 litres

A mitjans d’octubre començaran a AGRO
MÒDOL uns nous cursos d’aplicadors de
fitosanitaris per als nostres clients:
NIVELL BÀSIC – els dimarts i dijous de les
17 a les 20 hores.
NIVELL QUALIFICAT – els dilluns, dimecres
i divendres, de 17 a 21
hores.
Podeu sol·licitar la inscripció per telèfon o
per correu electrònic.
Disposem de places limitades.

