Najwyższa jakość
badań laboratoryjnych

Pestycydy - kompendium praktycznej wiedzy: wymagania prawne
(i nie tylko), pobieranie próbek, metody badań i ich interpretacja

Termin szkolenia: 17.03.2020 godz.: 10:00 – 16:00
Miejsce Szkolenia: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81

Prowadzący
dr Artur
Miszczak

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy, doktor nauk
rolniczych, kierownik Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności. Od prawie 20 lat prowadzi
akredytowane laboratorium zajmujące się analizami pozostałości środków ochrony roślin na
potrzeby zarówno urzędów państwowych, jak i firm prywatnych. Aktywnie współpracuje
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod względem budowania krajowego systemu
bezpieczeństwa żywności zarówno w zakresie praktycznym, jak i legislacyjnym. Konsultant przy
ocenie wniosków rejestracyjnych nowych środków ochrony roślin na poziomie krajowym i UE.

Program szkolenia:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:
06.03.2020
Na adres: szkolenia@jars.pl

1. Przepisy prawne
2. Pestycydy jako zagrożenie
dla konsumenta
3. Jak dobierać pakiety badań
do surowców i produktów
przetworzonych?
4. Pestycydy: ich stosowanie
w ochronie upraw, a obecność
w gotowej żywności
5. Pobieranie próbek do badań
6. Badania pestycydów w ramach
różnych standardów jakości,
np. Global GAP, GMP+, EKO
7. Badania pestycydów przy wysyłce
poza UE oraz przy imporcie
produktów.
8. Przykłady ostatnich przekroczeń
pestycydów w produktach
spożywczych, wycofania
produktów z rynku i ich przyczyny.

Zachęcamy także do kontaktu
telefonicznego pod następującymi
numerami:
+48 22 783 17 34
+48 664 195 394

Koszt szkolenia:
649 zł + 23 % VAT za osobę: przy
zgłoszeniu jednej osoby z firmy.

599 zł + 23 % VAT za osobę: przy
zgłoszeniu 2 lub więcej osób z firmy.

Koszt obejmuje: wykłady, materiały
szkoleniowe, certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w szkoleniu oraz przerwy
kawowe i obiad.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
w naszym Biurze Centralnym oraz 5 oddziałach regionalnych

Filia „Poznań”

Filia „Olsztyn”

60-622 Poznań
ul. Warmińska 1
tel. (48) 61 669 8110
poznan@jars.pl

10-683 Olsztyn
ul. Trylińskiego 12/107
tel. (48) 89 650 5131
olsztyn@jars.pl
CENTRALA
05-119 Legionowo
Łajski, ul. Kościelna 2a
tel.(48) 22 783 1734
sekretariat@jars.pl

Filia „Wrocław”

Filia „Leżajsk”

51-128 Wrocław
ul. Warciańska 41
tel. (48) 71 738 11 89
wroclaw@jars.pl

37-300 Leżajsk
ul. Żeromskiego 3
tel. (48) 17 283 2222
lezajsk@jars.pl
Filia „Południe”
41-404 Mysłowice
ul. Fabryczna 7
tel. (48) 32 600 0103
myslowice@jars.pl
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