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ÀMBIT DE LA GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES

GENER

o a la Documentació 
d'Assessorament

Totes les intervencions
fitosanitaries a l'explotacióhan 

de quedar anotades al
Quadern d'Explotació

GENER

Totes les explotacions
presents a la UE han

d'acomplir els principis de la
GESTIÓ INTEGRADA DE

PLAGUES

Explotacions amb
obligació 

d'assessorament
hauran de tenir un
assessor  inscrit 

al ROPO  i
documentació 

d'assessorament
correctament
emplenada

Explotacions  
senseobligació 
d'assessorament
hauran de seguir 
elcontingut de les

GUIES DE
GESTIÓ

INTEGRADA
DE PLAGUES,
publicades pel

MAGRAMA

EXPLOTACIONS EXENTES

Les explotacions acollides
a  Producció  Integrada  i 
Producció  Ecològica  ja 
acompleixen

La resta de cultius i explotacions exemptes han
estat publicades per part del MAGRAMA

ÀMBIT DE LA FORMACIÓ D'USUARIS
PROFESIONALS I VENEDORS

- Usuaris profesionals.
- Venedors
- Personal auxiliar en la
distribució de productes
fitosanitaris.

Necessari disposar del carnet d'Aplicador que 
acrediti els coneixementsapropiats per a exercir
 l'activitat, d'acord amb els diferents nivells de

capacitació exigits. (Bàsic, Qualificat,...)

ÀMBIT DE LA DISTRIBUCIÓ I VENDA

Totes  les  transaccions  de  productes
fitosanitaris hauran de ser registrades

per part de l'empresa encarregada
de la seva venda i/o distribució.

ÀMBIT DE LA GESTIÓ D'ENVASOS

Tots els envasos deproductes
 fitosanitaris, un cop fet el 

triple rentat i esbandit 
s'hauran d'entregar a
punts  de  recollida

habilitats per  gestors
autoritzats

ÀMBIT DE LES APLICACIONS AÈRIES

, excepte les limitades
excepcions contemplades a la

Les aplicacions aèries queden

prohibides

legislació comunitaria  i nacional

ATRIAS

ADV
NOVEMBRE

ÀMBIT  DE  LA PROTECCIÓ  DEL MEDI AQUÀTIC  I
PROTECCIÓ DE ZONES ESPECÍFIQUES

Es prioritzarà l'ús de productes
fitosanitaris no classificats com a perillosos

per  al  medi  aquàtic,  així  com  les
tècniques d'aplicació més eficients.

S'han de respectar les bandes mínimes de
seguretat establertes per a masses  d'aigua  

superficials:
- 5 metres per a tractaments amb productes

fitosanitaris
- 25 metres per a operacions de regulació i

comprobació d'equips de tractament.

per  a  tractaments  amb 
productes  fitosanitaris.

- 50 metres

S'ha de respectar la banda de seguretat
establerta per als punts d'extracció d'aigua   
per al consum humà:  

En l'àmbit de les zones específiques
s'hauran de respectar les limitacions

GUIES DE GESTIÓ
INTEGRADA DE PLAGUES

establertes en les
  per a cada cultiu.

ÀMBIT DE LA INSPECCIÓ DE MAQUINÀRIA
D'APLICACIÓ

Tots els equips 
d'aplicació de productes

fitosanitaris hauran 
d'haversuperat una

inspecciótècnica


