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NORMATIVES SOBRE L’ÚS DE
PRODUCTES
FITOSANITARIS
PELS AGRICULTORS
En pràcticament totes les explotacions
agrícoles cal fer ús, en un moment o altre,
dels productes fitosanitaris.
En alguns conreus, tals com els fruiters o
les hortalisses, els tractaments amb agroquímics sovintegen i se’n fan diversos al llarg
d’una campanya. En conreus extensius, en
canvi, aquestes aplicacions poden quedar
reduïdes, per exemple, a un sol producte
herbicida a l’any. Les situacions, per tant
poden ésser diverses, però en qualsevol cas,
existeixen uns requeriments normatius que
afecten a tots els agricultors.
La nostra intenció, en aquest butlletí, és
fer un resum de caire informatiu de les
obligacions legals a que estan subjectes
els usuaris de productes agroquímics.

1.- REGISTRE SOBRE LÚS DE FITOSANITARIS:
Una ordre del Ministerio de Agricultura
del passat mes de febrer (de la qual ja vam
informar en el butlletí núm. 77 de juny-juliol
de 2007) estableix que cal portar un registre
documental de tots els tractaments fitosanitaris que cada agricultor realitzi (per sí
mateix o a través de tercers) en les seves
finques.
Aquest registre ha d’indicar:
• Cultiu, producte, local o medi de transport tractat.
• Plaga o mala herba que motiva el tractament.
• Producte utilitzat, nom comercial i núm.
de registre.
A més a més, cal relacionar les anàlisis de
plaguicides realitzats i les partides de collites
venudes o entregades per a comercialitzar.
Aquests llistats i els documents acreditatius (factures de compra o venda, contractes
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amb empreses de tractaments, anàlisis, etc.)
s’han de mantenir a disposició de les autoritats competents durant dos anys.
Els departaments d’agricultura de cada
comunitat autònoma han publicat unes fitxes
que poden ésser usades per a complimentar
aquests registres.

2.- EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES FITOSANITARIS:
Totes les entitats que comercialitzen agroquímics, ja sigui com a majoristes o com a
detallistes, han d’estar inscrites en un Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.
Els agricultors, en canvi, no en tenen cap
obligació, excepte en el cas de grans finques
que puguin ocasionalment mantenir un estocatge elevat d’aquests productes, sobretot en
el cas dels que es consideren perillosos per
la seva toxicitat o pel seu grau d’inflamabilitat.

En canvi, sí que han de respectar un seguit de recomanacions per a evitar possibles
danys als usuaris o a tercers. Per exemple:
¾ Emmagatzemar-los en llocs específicament destinats a aquest ús.
¾ Tancar amb clau la porta d’entrada als
magatzems.
¾ Posar a la porta indicadors de “perill”.
¾ Mantenir els productes en els envasos
originals, tancats i apartats de menjars
o begudes.
¾ Disposar d’un equip de protecció personal.

3.- PROCEDIMENT PER A ELIMINAR
RESIDUS DE FITOSANITARIS I ELS
ENVASOS BUITS QUE ELS CONTENIEN:
Pel que respecta als residus dels fitosanitaris cal actuar seguint aquestes instruccions:
 Una vegada buidat un envàs, cal
eliminar les restes esbandint-lo tres
vegades amb aigua i abocant-ne el
contingut en el tanc d’aplicació.
 Les quantitats que puguin sobrar d’un
tractament es diluiran novament en
aigua i es polvoritzaran sobre els mateixos conreus; mai no es pot abocar
aquest brou en corrents d’aigua o
claveguerams.
 Els productes caducats o que ja no es
faran servir, sempre s’han de gestionar
com a residus especials i, per tant,
s’hauran de portar a un gestor autoritzat
per al seu correcte tractament.
Els envasos buits que han contingut
fitosanitaris no es poden cremar ni abandonar.
Els agricultors, una
vegada esgotat el producte (i, si s’escau,
havent fet el triple esbandit), han de portar
els envasos (ampolles, garrafes, sacs, bidons, etc) a uns punts de recollida establerts
per una empresa de gestió d’aquests residus;
aquests llocs disposen d’uns “big-bags” o
contenidors especials.
Aquest sistema és conegut com a Sistema
Integral de Gestió (SIG). I, al respecte, us
hem d’indicar que AGRO MÒDOL és una
empresa col·laboradora de SIGFITO, que és
la que s’encarrega de la recuperació d’aquests materials.

4.- CARNETS D’APLICADOR I MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS:
La normativa vigent estableix quina és, en
cada cas, la capacitació necessària per a
poder fer ús dels productes agroquímics.
Hi ha cinc nivells de capacitació: Bàsic,
Qualificat, Fumigador, Especial, Pilot aplicador agroforestal.

Els dos primers nivells són els que poden
requerir les persones que intervenen en
aplicacions de fitosanitaris en les finques
agrícoles; els altres són per al personal de
les empreses dedicades a fer tractaments per
a tercers i amb productes especials.
El carnet que acredita la capacitació de
NIVELL BÀSIC s’exigeix a les persones que
efectuen tractaments en la pròpia empresa o
en la que els ha contractat (i també pel
personal auxiliar dels establiment de venda al
públic de productes fitosanitaris).
Aquesta acreditació serà necessària a
partir de gener del 2008 per a adquirir i
aplicar productes de categoria Tòxic (T) o
Molt Tòxic (T+) que no siguin en forma
gasosa o no generin gasos. Al cap d’un any
(gener del 2009) s’exigirà també per a
adquirir o usar productes Nocius.
El carnet que acredita la capacitació de
NIVELL QUALIFICAT s’exigeix als agricultors o responsables de les explotacions agràries que tinguin al seu càrrec personal que ha
d’aplicar agroquímics. Com en el cas anterior, habilitarà per a que es puguin adquirir i
usar en l’explotació agrícola formulats
classificats com a T o T+ (el 2008) o simplement Nocius (el 2009).
Ja hi ha molts agricultors que disposen del
carnet corresponent, però cal que els que no
el tinguin procurin fer com més aviat millor la formació necessària per a obtenirlo, doncs en cas contrari es podrien trobar
amb dificultats a l’hora d’aprovisionar-se en
els punts de venda, donat que aquests hauran d’exigir l’acreditació per a entregar el
producte (a partir de les dates que hem
assenyalat anteriorment).
A més a més de les Escoles de Capacitació Agrària, hi ha altres entitats que organitzen aquestes activitats formatives, i fins i tot
es fan cursos no presencials, a través d’internet.
Com que sabem, però, que hi ha encara
moltes persones que no en disposen, us
comuniquem que també AGRO MÒDOL farà
uns cursos (de nivells bàsic i qualificat) en el
seu estatge social, a partir de primers d’any.
Des d’ara mateix, si voleu, ens en
podeu demanar més informació i fer una
pre-inscripció, que us assegurarà una
plaça en algun d’aquests cursos.

