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SOL·LICITUDS:
INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS:

Es podran obtenir i presentar a les estacions experimentals

Aquest curs pretén donar una visió global de l’agricultura
ecològica, amb la suficient profunditat com per a permetre un
adequat

exercici

professional

en

ella.

Està

dirigit

fonamentalment a millorar la formació i les capacitats
tècniques d'agricultors i agricultores professionals i persones
amb una formació bàsica agrària, pretenent oferir una
formació àmplia i rigorosa que proporcione un visió general
de la producció ecològica.

agràries, Oficines Comarcals Agràries, o a la següent adreça
web:
http://www.agroambient.gva.es/ca/web/agricultura/formacion

També podran presentar-se en els registres de qualsevol
òrgan administratiu. Es dirigiran a: Servei de Transferència de
Tecnologia, Estació Experimental Agrària de Carcaixent,
partida del Barranquet s/n. 46740 - Carcaixent (València).

CURS INTEGRAL:

A més de les tècniques agronòmiques, també es tractarà la
vessant empresarial que envolta aquesta activitat. El curs
s'ofereix per mòduls, entre els quals s'inclourà la formació
pràctica. Es podrà assistir a cada un dels mòduls en què

Podran avançar-se les sol·licituds a través del següent correu
electrònic:esexag_carcaixent@gva.es
Es sol·licitarà expressament cada mòdul al qual es desitge
assistir.

s'estiga interessat/da, per a això se sol·licitarà l'assistència
especificant el o els mòduls d'interès.

PLACES DISPONIBLES :
DATA D'IMPARTICIÓ:
ORGANITZA:

LLOC:

CONTINGUT DEL CURS I DURADA

30

abril-desembre 2018

Mòdul 1 - Introducció a l’agricultura ecològica
Mòdul 2 – Sanitat vegetal en agricultura ecològica

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural.

Mòdul 3 – La fertilitat en agricultura ecològica

Servei de Transferència de Tecnologia

Mòdul 4 – Horticultura ecològica

Estació Experimental Agrària Carcaixent

Mòdul 5 – Fruticultura ecològica de regadiu

Mòduls 9 i 10 a l’ E.V.E. de Requena

Mòdul 6 – Elaborats

TELÈFON DE CONSULTA: 962 46 98 60
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.agroambient.gva.es/ca/web/agricultura/formacion

AGRICULTURA ECOLÒGICA

Mòdul 7 – Gestió de l’empresa agrària
Mòdul 8 – Citricultura ecològica
Mòdul 9/10 – Fruticultura ecològica i altres cultius
de secà (I) / (II)
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