INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS:

CURS EN LÍNIA:
INTRODUCCIÓ A L’ AGRICULTURA
ECOLÒGICA

En aquest curs s’estableix com a objectiu que l’alumne conega la diferència entre
agricultura convencional i agricultura ecològica. A més, se li proporcionarà
informació sobre com l’agricultura ecològica contribueix a la protecció dels nostres
recursos naturals, la salut, la biodiversitat, el benestar dels animals i com ajuda al
desenvolupament de les zones rurals. En coneixerà la situació actual, els principis
bàsics que la mantenen, les tècniques principals i les perspectives de futur, així com
les certificacions que hi ha. Es pretén que servisca de base per a la realització
posterior de cursos més especialitzats d’agricultura i ramaderia ecològics

ORGANITZA:

CURS COMPLET
Sisena edició abril - maig 2020

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica
Servei de Transferència de Tecnologia

REQUISITS: disposar de connexió a Internet i correu electrònic propi

CONTINGUT DEL CURS

Tindran preferència els residents a la Comunitat Valenciana que
necessiten acreditar formació en aquesta matèria i la resta de residents
en aquesta comunitat. Es tindrà en compte l'ordre d’inscripcció

Unitat 1 L’agricultura ecològica
Unitat 2 El sòl i la fertilitat
Unitat 3 La biodiversitat i la seua aplicació agrària
Unitat 4 Sanitat vegetal en agricultura ecològica
Unitat 5 La producció animal ecològica
Unitat 6 Els productes transformats ecològics
Unitat 7 Normativa, control i certificació en agricultura ecològica
Unitat 8 Perspectives de futur de l’agricultura ecològica. El I Pla Valencià de la
Producció Ecològica.
DURADA: 45 hores
PLACES DISPONIBLES: 60
DATES: 21 abril –25 maig 2020

TELÈFONS DE CONSULTA: 96 342 41 99
INSCRIPCIONS: A partir del 30 de març de 2020
La inscripció es realitzarà per l’interessat a la següent adreça web:

http://www.agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/eformacio-campus-stt-formacio-agraria

En cas de no estar registrat en el Campus STT-FORMACIÓ AGRARIA, el solicitant podrà
fer-ho a través de la mateixa adreça web, on diu ”si no estàs registrat, punxa ací”.
Per a resoldre qualsevol incidència tècnica es pot dirigir al CAU-TIC de la Generalitat,
per telèfon: 963985300 o per correu electrònic a través del formulari de contacte
En el següent enllaç pot veure completes les instruccions d’inscripció a cursos en línia i
preguntes freqüents:
http://www.agroambient.gva.es/documents/163228750/168448924/
Instruccions+i+preguntes+frequents+STT-Formacio+agraria.pdf/6dccf4b0-ec1b-41e9-8e1a33f2aa05e3cc

