
PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  CCOORRSSOO  
  

LLeeggiissllaazziioonnee  
  
••  nnoorrmmaa  qquuaaddrroo  ssuullllaa  ddiisscciipplliinnaa  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriiaa  ddeellllaa  

pprroodduuzziioonnee  ee  vveennddiittaa  dd  ssoossttaannzzee  aalliimmeennttaarrii;;  
••  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  rraaccccoollttaa  ee  

ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ffuunngghhii  eeppiiggeeii  ffrreesscchhii  ssppoonnttaanneeii,,  
sseecccchhii  ee  ccoollttiivvaattii::  LLeeggggee  335522//9933,,  DD..PP..RR..  337766//9955  ee  

          LL..RR..  2244//22000077  ee  ss..mm..ii..;;  
••  DDeeccrreettoo  99  oottttoobbrree  11999988  ““ddeennoommiinnaazziioonnee  ddii  vveennddiittaa  ddii  

ffuunngghhii  sseecccchhii””;;  
••  cceennnnii  aallll’’AAuuttooccoonnttrroolllloo  nneellllaa  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  

ffuunngghhii..  
  
BBiioollooggiiaa  ee  mmoorrffoollooggiiaa  ddeeii  ffuunngghhii  
  
••  ggeenneerraalliittàà;;  
••  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ddeeii  ffuunngghhii;;  
••  llee  vvaarriiee  ppaarrttii  ddeell  ffuunnggoo::  lloorroo  eessaammee..  
  
II  pprriinncciippaallii  ccaarraatttteerrii  ddeeii  ggeenneerrii  ee  ddeellllee  ssppeecciiee  aammmmeessssee  
aall  ccoommmmeerrcciioo  
  
LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  ccoommmmeessttiibbiilliittàà  ee  ttoossssiicciittàà  ddeeii  
ffuunngghhii  ee  pprriinncciippaallii  ssiinnddrroommii  ddii  aavvvveelleennaammeennttoo  
  
••  RReevviissiioonnee  ddeellllee  ssppeecciiee  aammmmeessssee  aall  ccoommmmeerrcciioo  pprreessttaannddoo  

ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aaii  ppoossssiibbiillii  ssoossiiaa  vveelleennoossii;;  
••  ssiinnddrroommii  aa  bbrreevvee  ee  lluunnggaa  llaatteennzzaa..  
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DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  

SSttrruuttttuurraa  CCoommpplleessssaa  IIggiieennee  ddeeggllii  AAlliimmeennttii  ee  ddeellllaa  NNuuttrriizziioonnee  

IIssppeettttoorraattoo  MMiiccoollooggiiccoo  
  
  

CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
      SSUULL  RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTOO  
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PPRREEMMEESSSSAA  
  
LLaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  ((DD..PP..RR..  337766//9955))  iinnddiivviidduuaa  ii  ffuunngghhii  
eeppiiggeeii  ffrreesscchhii  ssppoonnttaanneeii  oo  sseecccchhii  ssffuussii  cchhee  ppoossssoonnoo  
eesssseerree  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaattii  ee  ssttaabbiilliissccee  cchhee  ppeerr  ll’’aattttiivviittàà  ddii  
vveennddiittaa  bbiissooggnnaa  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  
ccoommuunnaallee  ((aattttuuaallmmeennttee  NNoottiiffiiccaa  SSaanniittaarriiaa  AAlllleeggaattoo  66  
DD..DD..  nn..220055  ddeell  2299..0033..22001188))..  
TTaallee  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  vviieennee  rriillaasscciiaattaa  eesscclluussiivvaammeennttee  aaggllii  
eesseerrcceennttii  rriiccoonnoosscciiuuttii  iiddoonneeii  aallllaa  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  
ssppeecciiee  ffuunnggiinnee  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaattee..  

  
  

  
OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELL  CCOORRSSOO  

  
FFoorrnniirree  ggllii  eelleemmeennttii  ddii  bbaassee  ppeerr  ppootteerr  aapppplliiccaarree  
ll’’AAuuttooccoonnttrroolllloo  iiddeennttiiffiiccaannddoo  ii  ffuunngghhii  aammmmeessssii  aallllaa  
vveennddiittaa  eedd  ii  lloorroo  rreellaattiivvii  ssoossiiaa  aall  ffiinnee  ddii  ssoosstteenneerree  
ll’’eessaammee  ddii  iiddoonneeiittàà..  

  
  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  
  

TTuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii  ddeell  sseettttoorree  aalliimmeennttaarree  cchhee  iinntteennddoonnoo  
vveennddeerree  aall  ddeettttaagglliioo  ffuunngghhii  eeppiiggeeii  ffrreesscchhii  ssppoonnttaanneeii  oo  
sseecccchhii  ssffuussii  ((ccoommmmeerrcciioo  ffiissssoo  ee  aammbbuullaannttee))..  
  

MMOODDAALLIITTAA’’   DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
  

PPeerr  ll’’aaddeessiioonnee  aaii  ccoorrssii  èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  
pprreennoottaazziioonnee  tteelleeffoonniiccaa  aall  nnuummeerroo::  

  
001111  ––  66880066883377  ((SSCCIIAANN  ––  NNiicchheelliinnoo))  

QQuuoottaa  ddii  aaddeessiioonnee  ((ccoorrssoo  eedd  eessaammee))  ccoonn  
mmaatteerriiaallee  ddiiddaattttiiccoo  €€  9966,,0000  

  

  
SSEEDDEE  DDEELL  CCOORRSSOO  

  
MMOONNCCAALLIIEERRII  

CCeennttrroo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  AAzziieennddaallee  
VViiaa  MMiirraaffiioorrii  nn..  1111  ((PPiiaazzzzaa  BBrreennnneerroo))    
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELL  CCOORRSSOO  
  
mmeerrccoolleeddìì  3300  mmaaggggiioo  22001188  oorree      1144,,3300  ––  1177,,3300  
mmeerrccoolleeddìì    66  ggiiuuggnnoo    22001188  oorree    1144,,3300  ––  1188,,0000  
vveenneerrddìì          88  ggiiuuggnnoo    22001188  oorree    1144,,3300  ––  1188,,0000  
  

MMeerrccoolleeddìì  1133  ggiiuuggnnoo  oorree  1155,,0000    eessaammee..  
  


