
Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

MERCATA Třebíč, s.r.o. pořádá

  

na základě pověření MZe ČR č.j. 194259/2012-MZE-17013 ze dne 30.listopadu 2012

   
  

Základní kurz pro získání osvědčení

    

,,O odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na
ochranu rostlin I. stupně“

  
  

podle § 86 zákona  č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění (v souladu
s novelou zákona č. 199/2012
Sb. ) a
vyhlášky
206/2012 Sb.
, o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

  

 

  

     Odbornou způsobilost I. stupně musí mít každý, kdo nakládá s přípravky na ochranu rostlin. 
Tato povinnost platí 
1.1.2013
pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu
rostlin pod dohledem držitele osvědčení druhého stupně nebo třetího stupně, musí být držitelem
osvědčení prvního stupně. Toto osvědčení fyzické osobě vydá po absolvování základního kurzu
vzdělávací zařízení pověřené ministerstvem. Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let. Po
uplynutí platnosti tohoto osvědčení vydá vzdělávací zařízení na základě absolvování
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Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

doplňujícího školení nové osvědčení prvního stupně s platností na dobu 5 let.

  

      Osvědčení I. stupně je doklad pro pracovníky, kteří se podílejí zejména na přímé aplikaci
přípravků na ochranu rostlin, přípravě postřikových kapalin (tzv. jích), jejich přepravě, na práci
ve skladech, při obsluze mořících zařízení, nebo pro jiný pomocný personál, který v rámci svých
pracovních činností přichází s těmito přípravky do bezprostředního styku. Přitom je nutno
upozornit, že tito pracovníci navíc mohou zacházet s přípravky na ochranu rostlin pouze pod
vedením osob, které jsou držiteli osvědčení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na
ochranu rostlin II. nebo III. stupně.

  

Rozsahu základního kurzu pro získání O odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na
ochranu rostlin  I. Stupně je 12 hodin (12 x 45 min).

  

Obsahová náplň kurzu:

    
    1. Poslání rostlinolékařské péče a základní informace o legislativních opatřeních pro
používání přípravků na ochranu rostlin   
    2. Přeprava přípravků (případná přeprava od distributora do podniku/farmy a zejména pak
přeprava přípravků nebo postřikové jíchy v rámci podniku/farmy)   
    3. Základní postupy a přístupy k nakládání s přípravky na ochranu rostlin – manipulace a
skladování   
    4. Příprava profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků včetně zásad přípravy
aplikačních médií   
    5. Vlastní aplikace přípravků (seřízení a nastavení strojů a zařízení, rychlost, směr jízdy,
povětrnostní podmínky, stav porostu, ochranná pásma, požadavky životního prostředí)   
    6. Způsoby očisty strojů a postřikových zařízení, nakládání se zbytky postřikové jíchy,
oplachových vod a prázdnými obaly včetně souboru opatření snižující rizika ohrožení životního
prostředí   
    7. Toxicita přípravků, rizika pro člověka, nežádoucí účinky na zdraví člověka, opatření
k první pomoci, kontrola zdravotního stavu, možnosti poškození zdraví, hlášení případů
ohrožení či poškození, opatření a minimalizace rizik pro člověka, osobní ochranné pracovní
prostředky a jejich použití, varovné symboly   
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Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Cena kurzu: 600,- Kč s DPH (21%)

  

Poplatek za účast bude hrazen v hotovosti u prezence. Při zaplacení bude vydán daňový
doklad o zaplacení kurzu.

  

Přihlášky:

  

Společnost

  

  

Jednotlivec  

  

  

Kontakty na regionální zástupce, kteří vás informují o nejbližsím možném termínu kurzu
pořádaným naší společností ve vašem okolí:  Zde.

.   
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