OPERATOR IN FERME ECOLOGICE MIXTE
- Curs de agricultură ecologica •
•
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Informatii utile despre cerintele unei ferme ecologice,
Informatii despre cele mai noi și utile tehnologii aplicabile in agricultura ecologica.
Principiile cultivarii plantelor în sistem ecologic, tehnologii specific de cultura.
Informatii referitoare la toate speciile importante de animale si cresterea acestora in conditii
specifice sistemului de agricultura ecologica.
Informatii cu privire la oportunitati variate de dezvoltare a fermei.
Certificat de absolvire pentru “OPERATOR IN FERME ECOLOGICE MIXTE”, util pentru:
• A înfiinţa un PFA cu domeniul de activitate înscris pe diplomă
• A afla informaţii valabile şi ultimele noutăţi din domeniu
• A aplica pentru fonduri europene sau a depune dovada certificării către APIA.

Cursul Operator în ferme ecologice mixte se adreseaza atat femierilor care au experiența in
agricultura ecologica, celor care intentioneaza sa isi deschida o afacere și si-au propus să activeze
în agricultura ecologica cat si celor care sunt interesati sa-si imbunatateasca cunostintele în
domeniu.
Durata de pregatire: 40 de ore; 32 ore pentru pregatire teoretica si 8 ore pentru pregatirea
practica.
Cursul este structurat in module de pregatire teoretica, la care se adauga activitatea practica (vizita
la o ferma ecologica din zona - cursanții vor discuta despre tipuri de culturi, tehnologii de
producție, metode de fertilizare, combaterea bolilor si daunatorilor, modul de crestere a animalelor
in conditii ecologice și vor beneficia de indrumări de la un fermier cu experiență în agricultura
ecologica.
În urma susţinerii unui examen, cursanţii vor primi certificat de absolvire al cursului
acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari - "OPERATOR ÎN FERME ECOLOGICE
MIXTE" cod COR 314205.
Competenţele specifice dobândite în urma cursului:
1. Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice.
2. Fertilizarea culturilor de câmp ecologice
3. Aplicarea tratamentelor pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor.
4. Creşterea animalelor în condiţii ecologice
5. Efectuarea activităţilor specifice pentru certificare în agricultura ecologică
Documentele necesare pentru înscriere la curs sunt: copie buletin/ CI, copie certificat de naştere,
copie diplomă de studii, copie certificat de căsătorie (dacă cursantul si-a schimbat numele).
Nivelul studiilor obligatoriu pentru accesul la examen este:
- Invatamant general obligatoriu.
Prețul unui curs “OPERATOR ÎN FERME ECOLOGICE MIXTE” este de 220 de lei/cursant.
•
•
•

Taxa include:
accesul la curs şi la dezbaterile din cadrul acestuia,
suport de curs şi materialele aferente în format electronic
sustinerea examenului şi certificatul de absolvire ANC.

