INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS:

CURS EN LÍNIA:
CULTIU DE L’ALVOCATER
Tercera edició, febrer-març 2021
CONTINGUT DEL CURS
Unitat 1 GENERALITATS DE L’ALVOCATER
Unitat 2 FACTORS LIMITANTS A LA COMUNITAT VALENCIANA

A la Comunitat Valenciana, hi ha enclavaments que disposen de condicions climàtiques,
d’aigües de reg i de sòls adequats, en els quals el cultiu de l’alvocater pot contribuir a
diversificar la gamma de cultius, complementar els cultius tradicionals i atenuar els efectes
negatius del monocultiu. Atés que es tracta d’una alternativa recent, és fonamental dotar els
productors dels coneixements necessaris per a afrontar amb èxit tots els aspectes relatius a
aquest cultiu. Així, doncs, es pretén donar resposta a la demanda formativa del sector agrari
valencià en el cultiu de l’alvocater mitjançant la modalitat en línia. A més dels temes obligatoris
en qualsevol curs d’aquesta naturalesa (com, per exemple, el material vegetal, les tècniques de
cultiu o la comercialització), s’afig una unitat final dedicada al cultiu ecològic de l’alvocater,
atesa la creixent demanda d’aquesta mena de productes i els beneficis que tenen per a la salut
dels consumidors i per al medi ambient.

ORGANITZA:
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I
TRANSICIÓ ECOLÒGICA. SERVEI DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA.
REQUISITS: Ser resident a la Comunitat Valenciana,
estar en edat laboral, disposar de
.
connexió a Internet i correu electrònic propi. Tindran preferència els sol.licitants que
necessiten acreditar formació en matèria agrària. Es tindrà en compte l'ordre de
preinscripcció.

Unitat 3 MATERIAL VEGETAL

PREINSCRIPCIÓ I INSTRUCCIONS: A partir del 8 de febrer, fins que es complete
el curs.

Unitat 4 PLANTACIÓ, PRIMERES CURES I PODA DE FORMACIÓ

La preinscripció es realitzarà per l'interessat en la següent adreça web:

Unitat 5 TÈCNIQUES DE CULTIU
Unitat 6 SANITAT DEL CULTIU
Unitat 7 RECOLECCIÓ I COMERCIALITZACIÓ
Unitat 8 CULTIU ECOLÒGIC DE L’ALVOCATER
DURADA: 35

hores

PLACES DISPONIBLES: 50
DATES:

15 febrer – 12 març 2021

MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 96 342 41 99
email: cursos_especializacion@gva.es

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

• l'interessat haurà de registrar amb precisió les seues dades en la seua fitxa personal,
d'acord figuren en el seu DNI/NIE (excepte variació de domicili), preferentment en
majúscules, perquè es puga generar correctament el certificat a la finalització del
curs.
• Si no està registrat al Campus STT-FORMACIÓ AGRÀRIA, el sol·licitant s'haurà de
registrar prèviament a través de la mateixa adreça web, on diu ”si no estàs
registrat, clica ací”.
• Si ja està registrat punxe sobre el curs en el llistat, desprès punxe en “m’interessa”.
A continuació introduïsca l’usuari i la contrasenya en les finestres que s'obriran, i al
clicar damunt “inscripció” la sol·licitud quedarà registrada.
• El curs deixarà d'estar disponible en el moment que estiga complet, o finalitzat el
termini de preinscripció.
• En el següent enllaç pot veure completes les ”instruccions d'inscripció als cursos en
línia i preguntes freqüents”:
http://www.agroambient.gva.es/documents/163228750/168448924/Instruccions+i+preguntes+frequents+STTFormacio+agraria.pdf/6dccf4b0-ec1b-41e9-8e1a-33f2aa05e3cc

